Til medlemmer i Frem‐31
Stabekk, 23. august 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Frem‐31 2020
Styret viser til innkalling til årsmøte av 31. juli 2020.
Årsmøtet avholdes den 31. august 2020 på klubbhuset i Nordraaks vei 65.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle årsberetningen for 2019, herunder gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle det reviderte regnskapet for 2019
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 10.1 Forslag om å utvide klubbens tilbud til også å inkludere ungdomskull (orienterings‐,
ikke vedtakssak)
Sak 11: Fastsette medlemskontingent, treningsavgift og fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 12: Vedta budsjett for 2020
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1 Styre:
‐ leder
‐ nestleder
‐ styremedlemmer
13.2 Valgkomité:
‐ leder
‐ medlemmer
Sak 14: Utnevne revisor

Vedlagt følger følgende dokumenter:
1. Årsberetning 2019, herunder gruppeårsmeldinger
2. Revidert regnskap for 2019

3.
4.
5.
6.

Styrets forslag til medlemskontingent, treningsavgifter og vedtak om fullmakt
Underlag til sak 10.1, «Prosjekt 11'er‐lag»
Styrets forslag til budsjett 2020
Valgkomiteens innstilling

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Frem‐31 kontaktes på admin@frem‐31.no.
Med vennlig hilsen
styret
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Vedlegg 1

Årsberetning 2019
Klubben overordnet
2019 fulgte i utviklingen fra de seneste årene med flere aktive medlemmer enn på lang tid. I fotball har vi
rekordhøy deltakelse. I bandy har vi et større engasjement enn på lenge. Klubben fortsetter å være et
lavterskel tilbud i lokalområdet med god rekruttering. Vi jobber for å tilrettelegge for at flest mulig skal finne
seg til rette. Derfor er vi opptatt av kjerneverdiene våre idrettsglede, felleskap og likeverd. Målet er å skape
trygghetsfølelse for utøverne. En slik trygghet i kombinasjon med prestasjon sammen med venner, gir
motivasjon. Dette legger til rette for målet vårt som ligger fast; «flest mulig, lengst mulig».
På det administrative planet, er arbeidet med å forbedre systemer og rutiner fortsatt. Målet er at det skal være
enklest mulig å drifte klubben, at vi får mest mulig sportslig tilbud igjen for hver krone, og at vi skal ha
transparente, åpne prosesser på hvordan klubben driftes og finansieres. Målsetningen er at klubben skal være
rigget for mest mulig stabil drift og stø kurs på veien videre, uavhengig av skifte av personer i ulike roller.
For første gang på lenge ble det i fjor i tråd med vedtektene valgt en valgkomité av årsmøtet som har som
oppgave å finne personer til styreverv. I sin jakt, har valgkomitéen møtt få som har sagt seg villige til å ta på seg
oppgaven. Vi minner derfor om at for å fortsette ha det samme lavterskel, lokale idrettstilbudet som vi har, må
folk stille opp for klubben å ta på seg verv. Dette er verv som klubben er avhengig av for å opprettholde
tilbudet. Konsekvensen av å ende opp eksempelvis uten fotballansvarlig, er at vi ikke har noen som tar seg av
serie‐ og cupoppmeldinger, kabalen med Stabekk om treningstider på Frembanen, besørging av halltid
vinterstid og å sørge for at alle trenere har politiattester for barnas sikkerhet for å nevne noe. Vi oppfordrer
derfor alle til å vurdere om det ikke er verdt litt frivillig innsats å sørge for at klubbens tilbud fortsetter å være
der.
Klubben går ut av 2019 med et overskudd på kr. 254.736. Dette er foreslått overført til klubbens egenkapital.
Egenkapitalen blir ved denne disponeringen oppunder 1,4 mill. kr. Dette er etter styrets syn et sunt
utgangspunkt før videre investeringer.

Fotball
I 2019‐sesongen har Fem‐31 hatt inntil åtte lag i seks årsklasser i seriespillet (Oslo Fotballkrets). Det er ett
mindre enn i 2018. J 2011 valgte ikke å melde seg på serien. To lag (2012‐kullet) deltok heller ikke i seriespill.
Disse lagene deltok imidlertid på flere cuper.
Også i år var vi heldige å få en stor gruppe seksåringer fra skolestart – ca. 24 spillere. Dette kullet (2013) skal i
2020 ikke delta i regulært seriespill, men vi melder dem på i den såkalte OBOS‐ligaen for 7‐åringer, der de kan
være med på ulike cuper, etter eget valg.
Samlet sett går vi derfor inn i det nye fotballåret med potensielt 106 aktive Frem‐spillere, en ørliten økning fra
fjoråret.
Den store interessen blant de aller yngste, og vedvarende interesse i foregående kull tyder på at det gror godt
og stadig bedre i Frem‐31, samt at fotballtilbudet fremstår attraktivt, klubbens størrelse og begrensede
ressurser til tross. For første år på lenge har vi sluppet å oppleve at lag har gått i oppløsning. På noen kull er
deltakelsen likevel såpass marginal at det har vært tidvis helt åpent om det ville være mulig å stille lag.
I tillegg til seriespillet har alle lag vært med på en eller flere cuper. Fra flere hold, spillerne ikke minst, er det
fremkommet ønske om enda mer cupdeltakelse. Cupspill oppleves som en sosialt forsterkende og lagbyggende
aktivitet. I forslaget til budsjett vil vi også i år øke posten for cupavgift, slik at flere lag skal få anledning til å
være med på flere cuparrangementer.
Mange opplever en tilhørighet til Frem‐31. Det er en gjensidig lojalitet som utvises hver eneste uke, året rundt,
også av foreldre, foresatte og andre familiemedlemmer som stiller opp som trenere, oppmenn, dommere,
sjåfører og heiagjeng for barna våre og klasselagene.

Klubben rekrutteres fra Lysaker skolekrets og er for alle praktiske formål skolens idrettslag.
Det skal likevel ikke stikkes under stol at den økte aktiviteten, gjenspeilt i ambisjoner og faktiske resultater,
også medfører noen utfordringer – både hos spillere og foreldre. Frem‐31 er en breddeklubb som legger stor
vekt på sosialt, inkluderende fellesskap og å gi spillere på alle ferdighetsnivå et relevant tilbud.
Samtidig er klubben heldig som har en rekke spillere med mer utviklede ferdigheter og et uttrykt ønske om å
spille mest mulig fotball på optimalt nivå. Så langt det er mulig ønsker Frem‐31 å legge til rette for at også disse
viderekomne spillerne skal ha muligheter til å videreutvikle seg, og samtidig kunne stille til dyst sammen med
kompisene fra skolen og med Frem‐logoen på brystet.
I 2019‐sesongen har tre Frem‐spillere, etter nærmere avtale, hospitert i ekstern klubb. Dette innebærer at
spillerne kan delta på treninger og i cup‐spill for annen klubb, forutsatt at Frem‐31 ikke stiller med lag i samme
årskull på samme cup. Spillerne kan ikke skulke trening i Frem‐31 til fordel for trening i annen klubb, eller delta
i kamper i seriespillet for annen klubb.
Frem‐31 har i løpet av de siste årene utviklet individuelle hospiteringsordninger med Bærum SK, Snarøya
Sportsklubb og Stabæk for unge spillere som ønsker å prøve ut «noe mer». Dette etter omforent ønske fra
nevnte klubber (samt Høvik) som alle har gjensidig interesse av at kretser med klasselag (som Lysaker
skole/Frem‐31) opprettholder disse av så vel sportslige som sosiale grunner, og at formelle overganger finner
sted på senere tidspunkt. Vår hospiteringsordning er også i tråd med henstillinger fra Norges Fotballforbund
om at lokal forankring er en forutsetning for breddefotball, slik at flest mulig barn og unge kan få anledning til å
spille på et organisert lag.
Kunstgressbanen er flittig i bruk vår, sommer og høst, og samarbeidet med Stabæk fungerer godt.
Vintersesongen har vi tilbrakt innendørs, i store og lille gymsal på Lysaker skole. En gledelig bonus også i år var
at vi i nov/des fikk trene noen kvelder innendørs i Telenor Arena. Etter jul har vi fått tildelt en time pr uke i
gymsalen på Stabekk vg skole. Den timen deles mellom de to mest aktive kullene, G08 og G09, som trener der
annenhver onsdag.
I 2019 fikk vi noen flere timer på Lysaker skole sammenlignet med fjoråret. Dette var en «erstatning» for timer
vi uten forvarsel ble fratatt i 2018. Forhåpentlig kan vi opprettholde dette nivået også i skoleåret 2020/‐21. Vi
har hatt noen runder med skoleledelsen om påstått rot og bruk av skolens fasiliteter uten tilsyn. Etter vår
oppfatning har Frem‐31 i langt de fleste av de innrapporterte tilfellene feilaktig blitt tillagt ansvar for dette.
Forhåpentlig er denne misforståelsen nå oppklart og lagt til side.
I 2019 forsøkte vi, uten hell, å leie alternative innendørs treningsfasiliteter i Bærum kommune. For kommende
vintersesong håper vi det lar seg gjøre.
Overskuddet for 2019 i fotballavdelingen skyldes lavere kostnader knyttet til innkjøp av nytt utstyr. (Mer
gjenbruk, men også fordi vi har fått sponset nye, komplette draktsett.) I tillegg har oppmenn og trenere vært
flinke til å hente inn anbud/spons ved komplettering av drakter og treningsutstyr. Dels er det også et
akkumulert overskudd som vi har med fra regnskapsåret 2018.
På inntektssiden hører det videre med at økte treningsavgifter, godt loddsalg fra 17.mai og rause bidrag fra
trauste klubbsponsorer bidro til overskuddet. Takk til dere alle for det.
Etterslepet på utstyrssiden er langt på vei hentet inn. Likevel må vi investere en god del både i nye drakter og
rent forbruksmateriell i 2020. Vi må også være forberedt på å bruke penger på hall‐leie til vinteren.
Så er det et tankekors at overskuddet strengt tatt skulle vært enda høyere. Fortsatt var det mange som glemte
å betale kontingent og treningsavgift, selv etter innføring av nytt medlemsregister og nye innbetalingsrutiner.
Til sist en stor takk til alle trenere, oppmenn og støtteapparat for øvrig. Denne innsatsen er uvurderlig.
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Bandy
Bandygruppen vokser litt for hvert år, vi er pt oppe i ca 40 barn. Det er mange flinke trenere i gruppen med stor
interesse for å gi barna et godt tilbud. I tillegg er vi heldige som har mange engasjerte foreldre som bidrar med
mye godt humør på sidelinjen, og som hjelper til med rigg i fbm treninger og hjemmekamper. Dessverre har
årets vinter skapt mange utfordringer, og ikke minst mye ekstraarbeid for vanningsgruppen. Heldigvis har vi et
godt samarbeid med Snarøya som har gitt oss masse istid. Uten dette hadde vi ikke klart å tilby et fullverdig
bandytilbud til barna i år.
Gruppen har dette året vært så heldige å ha fått to tilskudd fra DnB Stiftelsen. Først fikk vi to bandymål,
keeperskinn og mange køller, og i høst fikk vi tilskudd til innkjøp av 60 nye drakter.
I tillegg har Kiwi i Professor Kohts vei sponset oss med 6200,‐ til kjegler, baller og overtrekkdrakter.
Vi må også takke de faste sponsorene SAP, Sikkerhetsrådgivning, Printbox og Positron som stiller velvillig opp,
år etter år!

Skøyte‐ og BandyAkademiet
Det ble dessverre ikke Skøyte‐og Bandyakademi på Stabekkbanen høsten 2019. Det var flere utfordringer som
gjorde det vanskelig å gjennomføre denne gangen. Noen av klassene hadde veldig sene sluttider, samt at
4.klasse‐klubben er lagt til onsdager (=istiden). Det ble også for stor belastning på bandytrenerne å følge opp
dette i tillegg til den vanlige bandyaktiviteten. Vi fikk dessverre ikke tak i gode nok instruktører innenfor
budsjett.
Vi har derimot klart å få med Snarøya Bandy på et Akademi‐tilbud. De stiller trenere og hjelpere på banen, og vi
hjelper med transport. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, og vi håper dette kan bli like
populært som det forrige tilbudet.

Treningsleir ‐ Kombinert Bandy/Fotball
For første gang i Frem‐31 sin historie har det vært arrangert felles treningssamling for fotball‐ og
bandygruppene. Vi samlet 27 fotball‐ og bandyglade barn fra tre årstrinn til felles treningsleir på Kongsvinger.
Her fikk vi to runder på isen og to runder på gresset over to dager med overnatting i klasserom. I tillegg fikk vi
tid til litt frilek, bowling med pizza og en filmkveld.
Har fått inntrykk på at dette var stor suksess med mange gode tilbakemeldinger, så dette skal gjentas høsten
2020.

2009‐laget
Vi har en stabil stamme på 10 barn, med meget god oppslutning både på treninger og kamper. I år har vi
fokusert på skøyteteknikk og lagspill. Alle har hatt fin fremgang, og er på god vei til å møte det som kreves av
dem når de skal spille på 11'er bane om tre år. Gruppen har et godt samhold og har det morsomt på banen. De
har også stor interesse for å lære og uttrykker stor spilleglede.
Etter jul har vi fått in to "gamle" spillere fra 2008 kullet på laget. De ville veldig gjerne spille bandy og Frem har
et ønske om at alle skal få være med. Vi har derfor fått dispensasjon fra Norges idrettsforbund slik at de kan
være med å spille i serien til 2009 laget.
Laget har deltatt på 4 cuper (Snarøya, Røa, Mif og Stabekk)
Trenerteamet består av Frode og Christian, som backes opp av mange flotte foreldre som leverer, henter og
heier på sidelinjen.

2010‐laget
Faktainfo:
Antall barn som deltar fast: 12
Gjennomførte cup’er: 6 (Kosa, Marienlyst, Vassenga, Frigg, Røa og ØHIL)
Vi har ett lag i serien og gjennomført samtlige kamper.
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Vedlegg 2

Årsregnskap 2019

Klubben totalt
Note
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
3000 17. mai
3120 Dugnadsarbeid
3123 Sponsorinntekt
3205 Kiosksalg
3400 Offentlige tilskudd
3600 Leieinntekt bane og klubbhus
3601 Utleie klubbhus 2018
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3901 Avstemming kontantbeholdning fra 2018
3920 Medlemskontingenter
3930 Treningsavgifter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
4300 Innkjøp kioskvarer og skjerf
5230 Losji vaktmester
5290 Motkonto for gruppe 52
5400 Arbeidsgiveravgift
5990 Ungdomslønn, 17. mai
6000 Avskrivninger kunstgress
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6490 Baneleie
6540 Stadionur
6541 Korr. kommunalt tilskudd kunstgress 2017
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriell
6591 Inventar kjøpt inn i 2018
6600 Vedlikehold klubbhus
6601 Vedlikehold klubbhus. Innkjøp i 2018
6690 Etterslep komm. driftsbidrag 2017 til Stabæk
6700 Regnskapsfører
6730 Dommerhonorarer
6810 Regnskapssystem
7140 Transport bandyakademiet
7162 Losji og forpleining ifbm treningssamlinger
7395 Øreavrunding
7415 Påmelding serier, turneringer etc
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7797 Annen kostnad. Innkjøp i 2018
7799 Annen kostnad (bla. klubbhusarkitekt, inkassorgeb., avg. bet.løsning)
7831 Ubetalte betalingskrav på kontingenter og treningsavgifter, mer enn et halvt år gamle
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansielle poster
8040 Renteinntekter
8140 Rentekostnader
Sum finansielle poster
Årsresultat
Overføringer
8960 Overføringer annen egenkapital

2,3

2,3

2019

2018

56 639
6 000
21 000
403
68 251
16 000
3 600
158 351
7 761
68 800
174 680
581 485

21 340
4 883
142 879
15 500
70 000
68 100
168 150
490 852

-17 404
-24 130
24 130
-3 402
-1 500
-11 222
-9 132
-7 286
-84 115
-2 015
-19 309
-720
-16 399
-1 050
-4 909
-17 438
-69 866
-13 961
-2 236
-3 331
-39 489
-5 650
-330 434

-11 367
-24 128
24 128
-3 402
-56 754
-64 828
53 365
-24 920
-14 690
-15 045
-12 649
-11 007
-24 971
-32 135
-23 851
-1 050
-3 454
-25 260
-0
-86 681
-13 456
-3 286
-1 567
-377 007

251 051

113 845

3 685
3 685

538
-11 794
-11 256

254 736

102 589

-254 736

-102 589

Noter
Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små
organisasjonsledd tilknyttet NIF.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode
de er inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Note 2

Note 3

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
Tilskudd fra Bærum kommune
Lokale aktivitetsmidler
Mva-refusjon
Bærum Idrettsråd, klubbhus
Sum

Varige driftsmidler: Kunstgress
Balanseposten består av:
Anskaffelseskost 01.01
Tilgang
Avgang
Tap avgang driftsmiddel
Anskaffelseskost 31.12
Finansiert av Stabæk
Finansiert av Bærum kommune
Finansiert fra spillemidler
Mva-refusjon
Akk. avskrivninger pr 31.12
Bokført verdi pr 31.12
Årets avskrivninger

Note 5

68 251

2018
19 888
32 604
14 032
10 000
76 524

Andre tilskudd
Regnskapsposten består av:
Grasrotandel fra tipping
FAU
Sparebankstiftelsen DNB
Fremrevyen
Spond cashback
Sum

Note 4

2019
16 945
26 775
24 531

Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av:
Utestående kontingenter og treningsavgifter
Utestående kommunal støtte
Sum

2019
70 458
20 000
67 375
518
158 351

2019
4 350 473

2018
66 355
30 000
40 000
136 355

4 350 473

2018
4 350 473
4 350 473

4 350 472
1

328 695
1 315 000
1 695 000
832 126
179 652
1

-

56 754

2019
9 163
9 163

2018
3 200
3 200

Note 6

Note 7

Note 8

Egenkapital

Bundet
egenkapital

Egenkapital pr 01.01

0

Annen
egenkapital
1 131 152

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Egenkapital pr. 31.12

0

254 736
1 385 887

Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Overforbruk vann pga vannlekkasjer stoppet apr 18
Gjeld, Stabæk i forbindelse med sluttoppgjør kunstgress
Sum

Antall medlemmer
Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer 146.

2019
-

Sum
egenkapital
1 131 152

254 736
1 385 887

2018
56 651
26 008
82 658

Gruppe: Fotball
2019

2018

Driftsinntekter
3123 Sponsorinntekt
3930 Treningsavgifter
Sum driftsinntekter

15 000
96 150
111 150

90 700
90 700

Driftskostnader
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriell
7415 Påmelding serier, turneringer etc
7799 Annen kostnad
7831 Ubetalte betalingskrav på kontingenter og treningsavgifter, mer enn et halvt år gamle
Sum driftskostnader

-4 283
-455
-51 016
-71
-3 250
-59 075

-1 969
-1 310
-64 181
5 466
-61 994

52 075

28 706

79

50

52 154

28 756

Driftsresultat
Finansielle poster
8040 Renteinntekter
Årsresultat

Gruppe: Bandy

Driftsinntekter
3120 Dugnadsarbeid
3123 Sponsorinntekt
3205 Kiosksalg
3930 Treningsavgifter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
6490 Baneleie
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriell
6730 Dommerhonorarer
7140 Transport bandyakademiet
7162 Losji og forpleining ifbm treningssamlinger
7415 Påmelding serier, turneringer etc
7799 Annen kostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansielle poster
8040 Renteinntekter
Årsresultat

2019

2 018

6 000
6 000
78 530
90 530

4 883
77 450
82 333

-7 286
-3 010
-1 050
-17 438
-18 850
-2 218
-49 852

-24 920
-10 680
-4 714
-1 050
-24 170
-22 500
-88 034

40 678

-5 701

25

20

40 703

-5 681

Vedlegg 3
Styrets forslag til medlemskontingent, treningsavgifter og vedtak om fullmakt
2020 har vært et spesielt år. Det har blitt amputerte både fotball‐ og bandysesonger. Likevel har
klubben hatt løpende utgifter, nedstengning til tross. For fotball gjelder det for eksempel alle
kontingenter og avgifter (OFK, seriespillet) som er innkrevd fra kretsen og betalt. Vi har også meldt
oss på (og betalt) flere cuper som er blitt kansellert. Vi har ikke fått disse beløpene refundert. I disse
dager går vi også til innkjøp av flere nye draktsett, fotballer og annet forbruksmateriell i f b m
oppstart av treninger / seriespill.
Styret foreslår derfor at medlemskontingenter og treningsavgifter holdes på normalt nivå, som det
var budsjettert med før koronaen inntraff, for 2020.
Dette vil si:
Medlemskontingent 2020
Kontingenten foreslås uforandret:
•

Enkeltmedlemsskap kr 600

Familiemedlemsskap: kr 1100. Dette omfatter medlemskap for alle familiens barn og to
•
personer over 25 år. Familiemedlemsskap gir rett til én stemme i årsmøte.

Treningsavgift, fotball
Fødselsår
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Avgift
700
1 000
1 100
1 100
1 150
1 200

Treningsavgift, bandy
Fødselsår
2013
2011
2010
2009

Avgift
500
1 000
1 200
1 500

Vedlegg 4

Prosjekt 11'er‐lag
Forslagstillere: Christian Stang og Yngve Kvistad
Flere har ytret ønske om et tilbud i klubben etter fylte 12 år. Styret har også diskutert dette. Med nytt
fint kunstgress burde det ikke være grunn til at vi skal sende medlemmer til andre klubber.
Frem‐31 har lang tradisjon i Bærum og er kjent for å ha oppfostret flere fotball‐ og bandytalenter
gjennom tidene, Lars Bohinen og Pål Hansen er eksempler på dette. Klubben har dessverre minsket i
antall medlemmer de senere årene, og vi ser samtidig at aktivitetsnivået på og rundt banen (utenom
organiserte treningstider) også har minsket i samme periode. Tilhørigheten til Frembanen blir borte
når barna bytter klubb, og det er leit.
Ved å gjenopprette 11'er‐lag i klubben bygger vi "hjemmebane"‐følelsen tilbake, samtidig som vi øker
samholdet i nærmiljøet. Klubben kan dra nytte av at de eldre spillerne etterhvert kan bistå i
trenerjobben med de yngre lagene. Junior/senior ungdommen vil da også kunne utvikle egne
ferdigheter som leder og trener.
Utfordringene ved å etablere 11'er‐lag er blant annet antall barn, fasiliteter, instruktører og økonomi.
Et 11'er‐lag er avhengig av en stamme på minimum 15 spillere. Standard for barn på dette nivået er
at to års trinn slås sammen, for eksempel hadde småguttlaget i år bestått av årgangene 2006 og
2005. Dette hadde per i dag vært uproblematisk, da hvert av kullene har +10 barn, men det avhenger
av at barn/foreldre har ønske om å bli i klubben og spille sammen. Til informasjon kan vi lese i gamle
årsrapporter at klassekullene var på samme størrelse den gang som i dag, og det var hele tiden
11'er‐lag på Frem.
Garderobefasiliteter er ikke helt til stede per i dag, men det jobbes med en løsning.
Treningsfasiliteter på kunstgresset er sprengt i kjernetiden 17‐19, men det finnes muligheter for å
leie seg inn i andre arenaer både om vinteren og sommeren. I tillegg er det er det mye ledig tid i
helgene. Is‐fasilitetene er avhengig av vinterværet, men vi har mulighet til å få istid på Snarøya og leie
tider på Rud.
Ambisjonsnivået er avgjørende for det økonomiske bildet. Ønsker barna å "satse" eller bare spille for
moro/samhold? Treningsavgiften vil kunne benyttes for å reflektere ambisjonsnivået til lagene.
Frem‐31 er i stor grad drevet av foreldreinnsats og har veldig lave treningsavgifter. Ønskes en mer
"profesjonell" trenerstab kan økte treningsavgifter bidra til dette, slik andre klubber rundt oss gjør.
Budsjett:
To scenarioer: et "foreldredrevet" og et "proft". Det kan også være mulig å variere mellom disse to
ytterpunkter. Det er mulig å øke/redusere treningsavgiften avhengig av om laget utfører dugnader
eller ikke.

Frem‐31 ønsker å vokse som klubb og utvide tilbudet til medlemmene. For å kunne tilby bedre
fasiliteter som bane, garderober og utstyr, trenger vi flere medlemmer. Klubben må ha ambisjoner
om å vokse før vi kan forvente å motta større tilskudd fra kommune og tippemidler.

Vedlegg 5
Klubben totalt

Fotball
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
3000 17. mai
3120 Dugnadsarbeid
3123 Sponsorinntekt
3205 Kiosksalg
3400 Offentlige tilskudd
3600 Leieinntekt bane og klubbhus
3601 Utleie klubbhus 2018
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3901 Avstemming kontantbeholdning fra 2018
3920 Medlemskontingenter
3930 Treningsavgifter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
4300 Innkjøp kioskvarer og skjerf
5230 Losji vaktmester
5290 Motkonto for gruppe 52
5400 Arbeidsgiveravgift
5990 Ungdomslønn, 17. mai
6000 Avskrivninger kunstgress
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6490 Baneleie
6540 Stadionur
6541 Korr. kommunalt tilskudd kunstgress 2017
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriell
6591 Inventar kjøpt inn i 2018
6600 Vedlikehold klubbhus
6601 Vedlikehold klubbhus. Innkjøp i 2018
6690 Etterslep komm. driftsbidrag 2017 til Stabæk
6700 Regnskapsfører
6730 Dommerhonorarer
6810 Regnskapssystem
7140 Transport bandyakademiet
7162 Losji og forpleining ifbm treningssamlinger
7415 Påmelding serier, turneringer etc
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7797 Annen kostnad. Innkjøp i 2018
7799 Annen kostnad
7831 Ubetalte betalingskrav på kontingenter og
treningsavgifter, mer enn et halvt år gamle
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansielle poster
8040 Renteinntekter
8140 Rentekostnader
Sum finansielle poster
Årsresultat

Bandy

Budsjett 2020
Utenom gruppene

Totalt

2019

2018

50 000
9 000
70 000
16 000
70 000
70 000
188 000
473 000

56 639
6 000
21 000
403
68 251
16 000
3 600
158 351
7 761
68 800
174 680
581 485

21 340
4 883
142 879
15 500
70 000
68 100
168 150
490 852

-30 000

-15 000
-4 000
-12 000
-10 000
-17 000
-133 000
-15 000
-30 000
-5 000
-3 000
-5 000
-32 000
-92 000
-15 000
-3 000
-30 000

-17 404
-24 130
24 130
-3 402
-1 500
-11 222
-9 132
-7 286
-84 115
-2 015
-19 309
-720
-16 399
-1 050
-4 909
-17 438
-69 866
-13 961
-2 236
-3 331
-39 489

-11 367
-24 128
24 128
-3 402
-56 754
-64 828
53 365
-24 920
-14 690
-15 045
-12 649
-11 007
-24 971
-32 135
-23 851
-1 050
-3 454
-25 260
-86 681
-13 456
-3 286
-1 567

50 000
9 000
70 000
16 000
70 000
70 000
107 000
107 000

81 000
90 000

276 000

-15 000

-4 000

-12 000
-10 000
-17 000

-25 000
-15 000

-8 000
-

-100 000

-30 000

-5 000
-3 000
-5 000

-65 000

-32 000
-27 000
-15 000
-3 000

-105 000

-87 000

-6 000
-235 000

-6 000
-427 000

-5 650
-330 434

-377 007

2 000

3 000

41 000

46 000

251 051

113 845

3 685
3 685

538
-11 794
-11 256

254 736

102 589

-

-

-

7 000
7 000

2 000

3 000

41 000

53 000

Vedlegg 6
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