ÅRSBERETNING 2016
FOR
GULSET FOTBALL

Fremlagt på årsmøte onsdag 7. mars 2017
Baneanlegg:
Jon Roger Moritz Hanssen er i 2016 baneansvarlig og Hallgeir Homme er koordinator for ute
dugnadene. De sammen med ressursgruppen, som består av , Roger Enstad, Olav Bjørn Funner skal
holde banene spillbare sommer og vinter noe som vi vet kommer til å by på store utfordringer, særlig
vinterstid. For å minske arbeidet for ressursgruppen vinterstid har vi leid inn maskinservice som tar
jobben med å salte banen. Dette er det Tom Birkeland som koordinerer.
Dette er en gruppe som til tider har mye jobb når snøen laver ned og kuldegradene kommer.
NB: det er plass til flere i gruppen, så har dere noe ledig tid eller kjenner noen som ønsker å kjøre
traktor så ta kontakt.
Prosjektetgruppen som jobber med nytt kunstgress på den gamle banen og består av Edvard
Straumsnes, Christian Borchgrevink-Vigeland, Arvid o. Straumsnes og Einar Sanni. Søknader og
kontrakter er nå i orden, så jobben med å legge en ny bane begynner våren 2017.
Jonathan Bjerk har i år utført en god jobb med fordeling av banene til kamper og treninger, noe alle har
satt stor pris på. Det er også han som ansvaret for vår hjemmeside er oppdatert.

Dugnader:
Vi i år jobbet dugnad i kiosken i klubbhuset. Den har vært i drift i 4 mnd, og holdt åpent 4 dager pr. uke
fra kl 1700 - 2100. Alle lag har tatt sine uker av dugnaden i løpet av året, noe Kioskansvarlig Hilde
Sannes Holløkken kjempe jobb med..
Det er 2 lag har stått i kiosken på Odd stadion.

Trenere og lagledere:
En stor takk til de mange foreldre som også i år har gjort en stor innsats som trenere og lagledere. Uten
disse hadde det ikke vært mulig å drive klubben. Vi har fortsatt mange foreldre stiller som ubetalte
trenere på de aldersbestemte lagene. I 2016 har vi ansatt flere nye trenere med god fotball kompetanse.

Økonomi:
2016 har vært et krevende år for økonomien tross god og iherdig innsats av kasserer
Christian Borchgrevink-Vigeland. Vi har mistet mange av våre sponsorer og medlemsmassen har
minsket. Betalingsevnen og betalingsviljen har også gjort det svært krevende. Vi har innført spill nekt
for spillere som ikke har betalt treningsavgift noe som har gitt resultater. I 2016 var det 98 % som
betalte treningsavgiften. Dette arbeidet følges godt opp av medlemsansvarlig Edvard Straumsnes, men
også en stor takk til lagleder/trener for deres bidrag.

Barneutvalget :
Gulset hadde i 2016 16 guttelag og 3 jentelag påmeldt i alderen 6 til 12 år.
Den 28. mai ble det avholdt mønstringscup. God stemning og god deltagelse fra alle barnelagene.
Nytt seksårslag ble etablert med bra påmelding. Kiosken har blitt drevet på en meget god måte. Det har
også vært god deltagelse på lokale cuper. Det er avholdt lagleder møte i 2016 noe som vil fortsette i
2017 for å sikre kommunikasjonen på tvers av lagene og inn mot styret.

Trenere og lagledere for barnelagene 2016:
•
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•
•
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•
•
•
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•
•
•
•

Mons Lervik
Thomas Fredriksen
Torstein Birkeland
Kåre Solvang
Gry Beate Nordang
Tom-Silas Leirdal
Sondov Rui
Trond Kittilsen
Atle Finquist
Tom A Rønningen
Fredrik Mydske Nilsen
Bjørn Fredriksen
Gisle Andersen
Truls Melleby
Samir Daci
Jan Jakobsen
Kjetil Berg
Kurt Gjøran Semb
Ståle Naas
Henrik Landsverk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jon Roger Melleby
Geir Henriksen
Hilde Sannes Holløkken
Kristian Ripegutu
Eirik Borlaug
Hans-Kristian Holløkken
Kenneth Gunnleikskås
Kristin Os Skjødtsvoll
Samuel Andreas Isaksen
Yvonne Burhol
Bente Øksnes
. Ståle Fuglaas

MVH
Henrik Landsverk
Leder barnegruppen

Ungdom/seniorutvalget’s leder Tom V. Birkeland
Sportslig rapport/beskrivelse for Gulset G13, G14, G16, A-lag:
Årsrapport A-laget 2016
Gulset A-lag startet 2016 sesongen med ny hovedtrener - Ragnar Danielsen. Danielsen har bred og lang
erfaring innen fotballen i Telemark. 7 - 8 spillere fra hans forrige klubb Åfoss fulgte med til Gulset. Jonathan Bjerk ble assistenttrener og Tom Kjetil Olsen medhjelper.
Laget hadde godt oppmøte og trente inntil tre økter i uka hele vinteren. Treningskampene viste noen
spennende resultater og sesongen startet positivt, men med noen kamper med ufortjent dårlig uttelling
og flere skader ble det nok en sesong hvor vi kjempet mot nedrykk.
I løpet av sommeren forsvant det en del solide spillere og resultatene ble ikke bedre.
Ragnar og Tom Kjetil valgte å trekke seg, og Jonathan Bjerk tok over treneransvaret resten av sesongen,
- med Ole og Samuel som assistenter. - Laget fikk da en liten opptur, men til slutt ble det nedrykk hvor
målforskjell ble avgjørende
Lagleder/Trener Jonathan Bjerk

Sportslig rapport Gutter 15-16 sesongen 2016
Organisering.
Gutter 16 har bestått av en stabil spillergruppe på rundt 30 spillere i årets sesong. Per Nergaard
har hatt hovedansvaret med bistand fra Pål Erik Svendsen. Aziz Seker i perioden fram til
sommerferien hjelpetrener/keepertrener. Roger Enstad og Geir Øigarden har funger som lagledere
for hvert sitt lag. Laglederne har utført en upåklagelig jobb som lagledere.

Trenings og aktivitets-mengde:
Laget har trent 4 ganger i uken pluss kamper gjennom hele året med unntak at to ukers fri i
sommerferien. I ferien trente vi sammen med gutter 14. Dette medførte at vi fike en stabil
treningsgruppe på i overkant av 20 spillere på alle treningene. Takk til Gutter 14 for samarbeidet.
Vintertreningen startet med sammensveising av to årsklasser som ikke hadde hatt så mye med
hverandre å gjort tidligere år. Dette har vist seg å gå smertefritt og funger i dag som en meget
robust gruppe med varige bindinger til hverandre. De har etter hvert blitt en meget godt
sammensveist gruppe og viser stor iver i treningsarbeidet. Konkurransen i gruppa har gjort an det
nesten ikke har hvert fravær på treningene. Ferdigheten og de fysiske forutsetningene varierer
stort i gruppe, slik som forventet når vi slår sammen to alderstrinn, hvor de fleste er i vekst og
utvikling. Hovedfokus i treningsarbeidet har hvert å samkjøre og utvikle forståelse og
fotballferdigheter, som teknikk,hurtighet, samhandling og sørge for å gjøre medspillerne gode. Ser
vi isolert på resultatene har vi lyktes godt dette året. Gulset gutter 16 lag en og to har ikke vært
enkelt å slå gjennom hele sesongen.
gjennom dette har vi utviklet spillerne til å tåle et høyt nivå over tid.Med bakgrunn i tidligere års
treningsgrunnlag er erfaringen at spiller i siste periode av sesongen var meget sliten. Dette er
forståelig med så store treningsmengder.
Joshua ser ut som han har trivdes i dette opplegget og klart å utvikle seg å etablere seg som fast
deltaker på alle landslagssamlinger og kamper i gutten 15 år. Dette i tillegg til landsdel samlinger i
vinter og vårsesongen. Dette står det stor respekt av. Gruppen har også to spillere på gutter 16
kretslaget. Der de har fått mye tillit og spilletid.
Gruppen har etter vår mening også andre spillere som har utviklet så store ferdigheter at de hadde
fortjent å få muligheten på kretslaget. Dette er en komplisert prosess å komme inn på kretslaget,
hvis du ikke er heldige allerede i 13 års å finne veien inn inn i dette lukkete miljøet. Utvikling og
muligheter er komplisert når du kommer opp til kretslags-nivå.

Resultater:
Som følge av sammenslåingen og gruppens spillere hadde vi som mål å kvalifisere oss til
interkrets. Dette klarte vi ikke på grunn av et feilskjær mot laget fra BØ. Dette på tross av at vi
leverte sterke kamper mot de lagene som i utgangspunktet var regnet som bedre enn oss. Vi slo til
og med lag som kvalifiserte seg for interkrets. For spillerne og oss som trenere var dette ikke den
helt store skuffelsen, vi viste hva som bodde i disse spillerne. Kompensasjonen var at de vant
førstedivisjon på en overbevisende måte og ble gjennom det femte beste lag i Telemark. Laget
som helhet har ikke deltatt i noen turneringer denne sesongen. Det vil si de som hadde lyst deltok i
Sandar Cup i sommer, uten den store uttellingen på resultatlisten. Dette var regnet som en sosial
opplevelse for de som ønsket det.

ÅRSRAPPORT G 14, 2016
Vi startet opp i januar med 3 treninger i uken. Gruppen har fått inn noen nye fjes fra lokale lag, som
bidro med bra kvalitet på treningene. G14 deltok i vinterserien med en seier, en uavgjort og ett tap.
Vi vant REMA 1000 cup på Tollnes, egentlig til alles store overraskelse, men en sterk prestasjon. 4
dager senere taper vi den første seriekampen hjemme mot Gjerpen, - som da ble en kjempenedtur for
spillerne. - Deretter spiller vi vårsesongen hvor vi får noen tøffe tap. Spillergruppa er kanskje ikke så
sterk som vi trodde før sesongstart, - og noe av grunnen er at laget slet keeperplass.
Gruppa trente 3 dager i uka sammen med G16 gjennom hele sommeren, - for de som var hjemme. Noen valgte å ta lange sommerferier.
Laget deltok en uke på Dana cup, - hvor de hadde en god opplevelse, men med noe varierende resultater.
– Gruppa fikk da en god pekepinn hvor nivået ligger for 14 åringer.
Etter Dana cup slutter vår lagleder, samt 3 av våre spillere. Dette bringer inn noe hodebry i gruppa, men
vi får god hjelp av laget til Pål Erik(G13) - som avgir 3 spillere til oss i kamp, - dette takker vi for.
På høsten vinner laget flere kamper, og spiller god fotball. Vi ender på 3 plass i serien, - noe laget og
trenerne var fornøyd med.
Hovedtrener synes samarbeidet mot klubb og lag under har vært bra, men vi har dessverre ikke fått
anledning til og hospitering med G16 slik vi ønsket.

Trener: Steinar Christensen
Ass trener: Gisle Andersen
Lagleder t.o.m. juli: Odd Egil Skogseide.

Sportslig rapport fra G13 sesongen 2016
Organisering
G13 har bestått av en stabil spillergruppe på 13 spillere i årets sesong. Pål Erik Svendsen har hatt
treneransvaret med god hjelp av Ketil Hansen og Jan Rune Andersen (lagleder).

Aktivitetsnivå
Laget har trent to til tre ganger i uka gjennom hele året med unntak av skoleferiene. Da har aktiviteten
vært lavere. I feriene var tanken at de som ville kunne trene med G14, men dette har ikke fungert særlig
bra. Gutta er godt sammensveiset og viser stor iver i treningsarbeidet. Oppmøtet er meget bra.
Ferdighetene og de fysiske forutsetningene varierer stort i gruppa slik en kan forvente for denne
aldersgruppen. Hovedfokus i treningsarbeidet er lagt på å utvikle forståelse for 9-er spill. Mange av våre
spillere har hatt utfordringer med å omstille seg fra 7-er fotball til en mye større bane.

Hospitering
Daniel, Emie og Vegard har gjennom hele året vært på en trening per uke med G14. På høsten utvidet vi
hospiteringen til også å omfatte Sindre, Abdul og Tord en annen ukedag. Tilsvarende har inntil seks
spillere fra G12 vært på en av våre treninger ukentlig. Dette har fungert meget bra.
Daniel, Vegard, Emie, Sindre og Tormod har i ulikt omfang spilt kamper for G14. Kristoffer som trolig
er Telemarks beste keepere i årsklassen fikk muligheten på G14 da begge deres keepere ble skadet
halvveis i høst og har stått deres kamper siden da.
Fire av våre spillere trente med Sone-laget i vinter. 6 av de ovenfor nevnte spillere har vært med på det
nystartede prosjektet Skiens Alliansen med to treninger per mnd i sommerhalvåret. Nå er Kristoffer og
Sindre tatt ut til en noe merkelig kvalifisering for kretslaget. Vi håper de får plass og burde trolig hatt
med flere. Vi har også en intensjon om å trene sammen med Herkules i høst/vinter for å øke intensiteten
og gjøre det mulig å trene på formasjoner i 11-spill.

Resultater
I vinterserien kom vi på 2. plass av 6 lag i vår avdeling. Dette var å regne som vår introduksjon til 9-er
spill.
I seriespillet på våren ble vi nr 2 i pulja med dårligere målforskjell enn Gjerpen som vi slo innbyrdes
3-2. Godt gjennomført og mange sterke kamper.
På høsten deltok vi i 1. divisjon og møtte de 6 beste lagene i Telemark. Fasiten ble 4. plass med fire tap
og to seiere. I høst fikk vi en kollektiv nedtur som følge av mye vokseproblematikk og emosjonelle
svingninger. Dette er å forvente for aldersgruppen og rammet oss trolig hardt i denne perioden.

Oppsummering
Resultatmessig har det gått litt opp og ned. Det har vært litt vanskelig å omstille seg til 9-er spill for den
halvparten med lavest ferdighetsnivå. Dette gjelder å lese spillet samt utfordringer med plassering og
tempo. Vi har ikke mistet noen spillere. Tre spillere har gjort come-back i oktober. Med disse utgjør
spillergruppa nå 16 stykk. Skotfoss ser ut til å beholde sitt lag videre. Vi har besluttet å delta på Danacup til sommeren.
Pål Erik Svendsen, trener

1. Utvikling antall aktive/lag
17 lag i 2016
Antall lag /aktive

2016 2015

3`er lag
5’er lag

3
14

12

7’er lag

6

6

11’er lag og 9’er

5- 2

5-2

Aktive < 13 år

213

183

Aktive > 13 år

102

103

Ledere/trenere

55

55

Aktive totalt

370

333

Antall lag /aktive

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

7’er lag

6

6

7

8

10

10

8

8

10

12

23

5’er lag

11

11

12

14

14

12

14

12

16

18

----

11’er lag

6

7

7

10

11

9

11

14

14

11

10

Aktive < 13 år

186

161

148

223

213

266

220

220

218

241

238

Aktive > 13 år

110

134

161

188

198

191

230

230

223

160

175

Ledere/trenere

53

59

72

81

83

78

93

93

88

78

76

Aktive totalt

349

354

381

492

494

535

543

543

529

479

489

2. Økonomi-, inntekter og utgiftsforhold
Økonomi

31.12.15 31.12.16

Inntekter totalt

980.332 1452275

- herav
treningsavgift

307.000

Utgifter totalt

621.521 1348936

- herav banedrift

215.000

260000

”Årsresultat”

358.810

103615

385434

Sum
Omløpsmidler
på konto

509.262

634.831

Egenkapital

716.672

790.596

31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09

09.11.08

Økonomi
Inntekter totalt

706.722

697.439 733. 812

699.421

754.631

832.149

758.000

- herav
treningsavgift

310.850

267.000 287. 626

302.862

305.245

313.812

327 600

Utgifter totalt

605.572

674.429 785. 166

651.823

667.592

763.144

707 500

- herav banedrift

241.595

250.000 278. 858

112.895

87.952

189.242

186 000

-51. 354

47.049

87.056

68.991

-25.000

260.824 244. 392

296.408

233.464

162.302

99.500

”Årsresultat”

99.220

Egenkapital

360.045

16.432

Regnskap 2016

Gulset IF Fotball
(2016)

Resultat (2016)
Regnskapskonto

2016

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig

50000

3010 Treningsavgift

385434

3012 Gave fra Gjensidigestiftelsen

170625

3100 Salgsinntekt, avgiftsfri
Salgsinntekter

56716
662775

Annen driftsinntekt
3400 Idrettsmidler NIF- Akt.midler (via HF)

123810

3401 Grasrotmidler

150000

3404 Aksjonsinntekter og dugnader
3406 Bingooverskudd

73113

3700 Andre driftsinntekter (solidaritetsmidler)

28316

3703 Diverse inntekter
3704 Salg spillere
3710 Mønstringscup og kiosk
3750 Sponsor og samarbeidsavtaler - andel fra HF
3751 Sponsor og samarbeidsavtaler - egne
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter

228
16000
153866
61167
183000
789500
1452275

Driftskostnader
Varekostnad
4000 Påmelding cuper og serie
4001 Baneleie

89331
160625

4002 Overgangsgebyr

15700

4790 Idrettsmateriell

310683

Varekostnad

576338

Lønnskostnad
5002 Kostnadsdekning trenere og tillitsvalgte

96451

5003 Styrehonorar

21000

5005 Dommerutbetaling

65805

5900 Kursdeltakelse

28207

Lønnskostnad

211463

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
6015 Avskriving traktor (20% per år)
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

33000
33000

Annen driftskostnad
6320 Forsikring spillere
6500 Maskiner og utstyr (kjøp)

22000
1840

6501 Drift traktor

38042

6510 Drift kunstgressbane

21871

6511 Kunstgress, gummi

21000

6512 Kunstgress, salt inkl. arbeid.
6690 Reparasjon og vedlikehold annet

32485
289705

6804 Data og weblisenser

4048

6940 Porto og postboks

1050

7301 Tilstelninger og avslutninger

5708

7401 Aksjonskostnader og dugnader

1610

7500 Utgifter kiosksalg
7501 Utbetaling til lag for kioskdugnad

36050
7000

7701 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter

650

7702 Årsmøteutgifter

310

7740 Øredifferanser

1

7770 Bank og kortgebyrer

1905

7790 Diverse driftsutgifter

14523

7800 FFO lønn

12700

7801 FFO mat

5940

7802 FFO diverse

9699

Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat

528136
1348937
103338

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

276
276

Finansinntekter

276

Netto finansresultat

276

Ordinært resultat før skattekostnad

103614

Ordinært resultat

103614

Årsresultat

103614

Økonomien 2016
Driftsresultatet viser ett overskuddskudd på kr 103615. Overskuddet skyldes hovedsaklig høyere
inntekter, lavere kostnader, og at nesten alle spillere (98 %) betalte medlemsavgiften.
Resultate ble noe laver enn forvented, og årsakene er at vi besluttet å handlet alt av
idrettsmatriell hos G-sport (kr75000) og ny asfalt ute (ca 100000,.).
Samlet har fotballen hatt et bedre overskudd, så pilen peker i riktig retning. Handlingsrommet er
begrenset, og utfordringene er klare for 2017.
Viktigste satsing er fokus på medlemstall, betaling av treningsavgift, samt at det er svært viktig
at det jobbes knallhardt med sponsorinntekter og den kjempejobben Christian gjør med å søke på
alt av tilskuddsordninger som gir masse penger til prosjekter og lignende.

Kommentarer til inntektene:
•

•

Det er krevende på sponsormarkedet, og flere av avtalene våre løper ut, uten at vi har fått fornyet
for de kommende årene, dette blir en viktig oppgave fremover! Dette er også viktig for MVA
registrering m.v.
Avtaler om nye grasrotmidler kan øke klubbens inntekter vesentlig i årene som kommer dersom
avtalene blir som forespeilet. Her har vi i år fått en betydelig økning.

Kommentarer til utgiftene:
• Baneleie er som budsjett.
• Drift anlegg og maskiner (sommer) og Drift anlegg og maskiner (vinter)er ca. som budsjettert.

OPPSUMMERING
Bekymringen i økonomien er 3 delt
• Bortfall av endel bingoinntekter.
• Manglende sponsormidler og avtaler. Svært viktig vil det være å få inn vesentlig tilfang av nye
Sponsorer.

Budsjett 2017:
KtoN
r

Regnskap 2016

Regnskap 2015

KontoNavn

Budsjett 2017

RESULTATREGNSKAP

DriftsInntekter

3000 Gave Canal Digital

kr

50 000,00

kr

379 268,00

3012 Gave Gjensidigestiftelsen

kr

170 625,00

3100 Salgsinntekt, avgiftsfri

kr

56 716,00

3010 Treningsavgift

kr

306 819,00

kr
kr
kr

400 000,00
-

3400 Idrettsmidler NIF- Akt.midler (via HF)

kr

101 361,00

kr

121 310,00

kr

110 000,00

3401 Annen støtte (grasrot+andre)

kr

175 000,00

kr

150 000,00

kr

100 000,00

3404 Aksjonsinntekter og dugnader

kr

-22 910,00

3406 Bingooverskudd

kr

50 274,00

3610 Leieinntekter kunstgress

kr

3 000,00

kr
kr

73 113,00

kr

-

Høstcup
3700 Andre driftsinntekter
(solidaritetsmidler)

kr

3703 Diverse inntekter

kr

-

kr

28 316,00

40 000,00

kr

-750,00

kr

16 000,00

3704 Salg spillere
3705 FFO

kr

25 000,00

3710 Mønstringscup/kiosk

kr

71 016,00

3750 Sponsor og samarbeidsavtaler andel fra HF

kr

40 000,00

3751 Sponsor og samarbeidsavtaler egne, mva

kr

153 153,00

Sum DriftsInntekter

kr

942 713,00

kr
kr
kr
167,00
kr
kr

154 101,00
61

kr
kr
kr

60 000,00
-

kr

30 000,00

kr

10 000,00

kr
kr
kr
kr
kr

20 000,00
150 000,00
-

183 000,00

kr

180 000,00

1 442 866,00

kr

1 060 000,00

DriftsKostnader

4000 Påmelding cuper/serie

kr

-4 750,00

kr

-80 531,00

kr

-80 000,00

4001 Bane og halleie

kr

-173 000,00

kr

-160 625,00

kr

-160 000,00

kr

-120 000,00

Lån nytt kunstgress
4002 Overgangsgebyr

kr

-3 000,00

kr

-15 700,00

kr

-5 000,00

4790 Idrettsmateriell

kr

-91 638,05

kr

-232 911,00

kr

-175 000,00

5002 Kostnadsdekning trenere og
tillitsvalgte

kr

-80 155,55

kr

-96 451,00

kr

-100 000,00

kr

-21 000,00

kr

-18 000,00

5003 Styrehonorar

5005 Dommerutbetaling

kr

-66 122,68

kr

-64 038,00

kr

-55 000,00

5900 Kursdeltakelse

kr

-

kr

-28 207,00

kr

-30 000,00

6015 Avskriving traktor (20% per år)

kr

-

kr

-33 000,00

kr

-33 000,00

6320 spillerforsikring

kr

-21 200,00

kr

-22 000,00

kr

-22 000,00

6500 Maskiner og utstyr (kjøp)/Tribuner

kr

-716,00

kr

-1 840,00

kr

-10 000,00

kr

-23 833,00

kr

-20 000,00

kr

-17 400,00

kr

-18 000,00

6501 drift traktor
6510 drift kunstgressbane

kr

-20 461,22

6520 Drift anlegg vinter (forsvinner 2015)

kr

-

6511 Gummikuler kunstgress

kr

-

kr

-21 000,00

kr

-21 000,00

-2 460,00

kr

-28 914,00

kr

-30 000,00

kr

-289 705,00

6512 Salt til kunstgress inkl arbeid

kr

6513 Drift av gressbane

kr

-

6690 Asfalt
6700 Påmelding serien

kr

-66 413,00

kr

-

6701 Deltagelse Kretslag Sone

kr

-1 500,00

kr

-

-

kr

-

kr

-500,00

6800 Kontorrekvisita

kr

6804 Data og weblisenser

kr

6940 Porto

-5 000,00

kr

-4 048,00

kr

-5 000,00

-

kr

-1 050,00

kr

-200,00

kr

-15 000,00

kr

-45 000,00

kr

7300 Reklame og annonser

kr

7301 Tilstelninger og avslutninger

kr

-

-4 737,00

kr

-5 705,00

-

kr

-1 610,00

-10 272,00

kr

-36 050,00

kr

-7 000,00

kr

-590,00

kr

-1 000,00

7702 Årsmøteutgifter

kr

-310,00

kr

-500,00

7770 Gebyrer bank etc.

kr

-1 634,00

kr

-2 000,00

kr

-13 423,00

kr

-5 000,00

7800 FFO lønn

kr

-12 700,00

7801 FFO mat

kr

-5 940,00

7802 FFO div

kr

-9 699,00

7401 Aksjonskostnader og dugnader

kr

7500 Utgifter kiosksalg

kr

7501 Kioskdugnad 2015
7701 Styremøter

kr

7790 Diverse driftsutgifter

DRIFTSRESULTAT

kr

-224,40

-4 158,00

kr

-555 807,90

kr

-1 236 914,00

kr

-971 200,00

kr

386 905,10

kr

205 952,00

kr

88 800,00

Styret:
Styret har hatt 8 styremøter ,1 årsmøte og 86 saker til behandling. Styret har bestått av 8 personer, og
Homme som koordinator for ute dugnaden . Det er to styreverv som ikke er besatt.
Det har vært 3 møter med lagledere/trenere i barnegruppen og ungdomsgruppen.

Fotballstyret sammensetning
Leder

2016

Periode

Einar Sanni

2015 – 2016

Seniorutvalg

Tom Birkeland

2015 – 2016

Ungdomsutvalg

Tom Birkeland

2015 - 2016

Barneutvalg

Henrik Landsverk

2015 – 2016

Baneutvalg

Jon Roger Moritz Hanssen

2016 – 2017

Nestleder

Anlegg

2013 - 2015

Kasserer

Christian Borchgrevink-Vigeland

2016 - 2017

Medlemsregistrering

Edvard Straumsnes

2016 - 2017

Sekretær

Atle Finquist

2016 - 2017

Webredaktør / hjemmeside

Jonathan Bjerk

2016 - 2017

Dugnad / Kiosk

Hilde S. Holløkken

2016 - 2017

Sponsorutvalg

Ikke besatt

Andre funksjoner i 2016:
Verv

Navn

Periode

Sportslig team

Per,Tom ,Henrik, Jonathan og 2016 - 2017
Einar

Banefordeling

Jonathan Bjerk

2015 - 2016

Fair Play ansvarlig

Steinar Christensen

2015 -2016

Dommerkontakt

Tom Silas Leirdal, Aziz Seker 2015- 2016

Kontaktperson TFK

Einar Sanni

2015

Hallgeir Homme

2015

Revisor
Koordinator: Ute dugnader

Valgkomite

Ingen

??

På valg (Mars 2017)
Leder

Einar Sanni

Leder av ungdomsgruppen

Tom Birkeland

Leder av barnegruppen

Henrik Landsverk

Ute dugnad/ kiosk
Anlegg / baneutvalg
Webredaktør / hjemmeside
På styrets vegne ønsker jeg å rette en stor takk til alle de som rundt lagene, på bane og på
dugnader bidrar til at Gulset fotball sine lag kan gjennomføre sine treninger og kamper.
Våre barn kan få være fysisk aktive med en idrett som inkluderer, engasjerer, gi muligheter og gleder
mange i sitt nærmiljø.

Visjoner for 2017 og veien videre.
-

Gulset Fotball har klart å være en positiv bidragsyter til idretten her på Gulset og i samarbeidet
med de andre gruppene i Gulset IF.
Bygge ny kunstgressbane.

-

Oppstart av fotballakademi våren 2017.

-

Oppstart av ny høst cup.

-

Vi har også i år klart å rekruttere trenere fra A-lag og ungdomsgruppen som brukes i
barnelagene.

-

Vi skal også i vinter drive opplæring av flere som kan bruk vår innkjøpte hjertestarter.

-

Sponsorutvalg må prioriteres og jobbes med for å skaffe penger til en heller slunken klubbkasse.

-

I år har lagene vært flinkere til å holde kiosken oppe 4 dager pr. uke. I 2017 skal vi prøve å holde
den oppe noe lenger på kveldene. Det blir dugnaden til foreldrene i klubben.

-

Vi er nødt til også i år og ha et fokus på økonomi også ovenfor våre spillere og viktigheten av at
alle betaler inn sin treningsavgift til klubben.

-

Sportsplanen til Gulset Fotball skal benyttes på alle trener /lagleder møter.

Takk for innsatsen i 2016 og at den blir like god i 2017.
På vegne av styret i Gulset Fotball

Einar Sanni
Leder

!
3.1.2
Medlemsavgift
I tillegg til treningsavgiften kommer medlemsavgiften i Gulset IF. Denne går til medlemskap i
hovedforeningen:
-

Kr. 400,- for familie

Kr. 250,- for enkeltmedlem over 18 år.

Kr. 150,- for enkeltmedlem under 18 år.

