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Til medlemmene i IL Frea.
2016 har vært et år i 100 års jubileets tegn. Vi har markert dette gjennom
året. Se for øvrig egen jubileumsmelding. Vi klarer fortsatt å holde
aktivitetsnivået på et høyt nivå.
Som vi ser av meldingene fra gruppelederne, holder vi et godt nivå på
mange områder, og vi klarer å gi ungene i øvre Alta et allsidig idrettstilbud.
Det er like viktig å ha tilgang på ledere og trenere for å gjennomføre alle
aktivitetene. Det er viktig å sette pris på alle de som stiller opp og tar hånd
om våre barn og unge på frivillig basis. Vi prøver å få flere til å ta leder og
trener utdanning, men det er også et spørsmål om å ha tid for å gjøre dette.
IL Frea har tilbud innen Fotball 166 personer, Håndball 137 personer, Ski
129 personer, Bordtennis 7 personer, sykkel 58 personer og Barneidrett 22
personer. Det betyr at det er mange barn og voksne som deltar på flere
idretter.
Vi har også dette året jobbet med medlemsregistrering i Min idrett. Dette
er et sentralt register i regi av Norges idrettsforbund som vi er forpliktet
til å være med i. Et stort arbeid for å få alle registrert. 335 medlemmer
er registrert i dette registret. Det er viktig at alle registrerer seg i den
aktiviteten de deltar i.
Dugnadsånden lever fortsatt. Dugnadstiltak: skicup og kretsrenn.
Altaturneringen, julemessa, romjulsfesten, oppgaver fra Ali,flytteoppdrag
og andre tiltak. Alle våre trenere og ledere bruker masse dugnadstimer
for IL Frea. Det er ingen som har betalt for treningsoppdrag for IL Frea.
Dette gjør at vi har en sunn økonomi og kan holde en stor aktivitet for våre
barn og unge. Vi må heller ikke dette året glemme alle håndballspillere,
fotballspillerne og skiløpere som er fra IL Frea, og som representerer andre
klubber som Alta IF og Bul. De er gode ambassadører for oss, og vi skal
være stolte over de prestasjoner de gjør i sine respektive klubber. Primært
ønsker vi å gi tilbud til alle så lenge som mulig, men tilgangen på barn er
varierende i antall. Noen store årskull og noen altfor små.
Det er mange ledere, trenere, foreldre, sponsorer og andre støttespillere
som stiller opp for IL Frea. En stor takk til alle sammen.
Per Johansen, Styreleder
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Årsmøte
Vel møtt til årsmøtet i IL Frea mandag 27.mars kl.20.00 på skolen.

Hovedstyrets årsberetning 2016
Hovedstyret har bestått av
Leder. Per Johansen
Nestleder. Trond Inge Heitmann
Sekretær. Anne Kathrine Tokerud
Kasserer. Jorun Sandberg
Styremedlemmer:
Stian Jøraholmen
Kari Anne Bæhr Bjørkli
Varamedlemmer:
Sturla Heitmann
Herlof Hammari
Gruppeledere
Ski - Jens Martin Nerdal
Fotball - Kjell Andreas Bjerke
Handball - Heidi Røst
Bordtennis - Knut Johnny Franck
Sykkel - Kåre Sandring
Revisorere
Linda Mosesen
Anngerd Johansen
Valgkomitè
Gunn Elin Knudsen
Ørjan Romsdal
Espen Lampe
Ansvar Politiattester. Anne Kathrine Tokerud
Ansvar medlemsregister: Anne Catrine Tokerud og Kari Anne Bæhr Bjørkli
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Saker
Styret har vært samlet 8 ganger og behandlet 34 saker.

Anleggene
Klubbhuset ved banen er blitt oppgradert jfr.regsskap, men noe arbeid
gjenstår. Sturla Heitmann er oppnevnt som ansvarlig for hytta.
Skianlegget har fått en del nye flomlys. Anlegget fungerer fint, og det har i
tillegg til skicupene vært arrangert kretsrenn også i år.
Gressbanen trenger rensing.Det var regn alle de ganger dette skulle gjøres.
Målene trenger renovasjon. Noen nett er ødelagt. Gjerdet rund må ettersees.
Det er fortsatt ikke kommet på plass en «Baneansvarlig»
Hoppbakkene har ikke vært i bruk dette året.
Sykkel bruker de fantastiske områdene vi har i Øvre-Alta, til sin virksomhet.
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Økonomi 2016
IL Frea har stabil og god økonomi, men går for regnskapsåret med et
merforbruk på kroner 106 723,45. Dette er et merforbruk som er i budsjettet
og dermed forventet. Styret har vedtatt å bruke kr 100 000,- av oppsparte
midler på 100 års jubileet gjennom hele 2016. Vi har også et forbruk på kr
314 523,50 på den nye hytta ved fotballbanen. Det er tenkt søkt tippemidler
på dette ved ferdigstillelse av hytta. Klubben har mottatt siste utbetalingen
fra Alta Kommune på kunstgressbanen. Klubben har ingen langsiktig gjeld.
Alle våre anleggsmidler er ført med kr 1 i verdi for å synliggjøre dem i
balansen..
En stor andel av våre driftskostnader relateres direkte mot aktiviteter
for barn og unge. Dette er blant annet innkjøp av aktivitetsutstyr og
påmeldingsavgifter for ski, fotball og håndball.
Klubben har et høyt aktivitetsnivå innenfor våre aktiviteter, og deltar på
mange turneringer og skirenn. Dette gir noe høyere kostnader, men samtidig
har inntjening gjennom dugnader og lignende vært bra.
Medlemmer og medlemsavgift
Vi i IL Frea ønsker å få flere, både aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Økning i medlemsmassen vil gi merinntekter til klubben.
Medlemsavgiften er på kr 300,- for familiemedlemskap. Medlemsavgiften
fastsettes av årsmøtet og skal følgelig opp til ny vurdering på årsmøtet i
2017.
Aktivitetsavgift
Vi har en aktivitetsavgift fra skolepliktig alder på kr 200,- pr. aktiv
utøver. Avgiften skal dekke all aktivitet i IL Freas regi. Det kan tilkomme
egenandeler på reiser o.l.
Grasrotandelen
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er en viktig inntektspost for idrettslaget,
og er et område vi ønsker enda flere biddragsytere. En oppfordring til alle
våre medlemmer og sympatisører er å gi din støtte til IL Frea ved neste
innlevering til Norsk Tipping.
Jorun
Kasserer
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Årsmelding Håndball
Håndballsesongen 2016/2017 viser at vi i IL Frea fortsatt er farlig god.
Spillerne våre har stor framgang på alle nivå. IL Frea e best ingen protest.
Vi beholder spillerstallen vår som tidligere, og den består fortsatt av ca 75
aktive gutter og jenter i alderen 6-14 år. Vi har stort sett hatt 12 lag med i
turneringene i vinter. Vi prøve å være med på alle turneringer her i Alta med
alle minilagene. Vi taper og vinner med samme sinn….ikke alltid like enkelt!
Vi har i tillegg deltatt med 1 jenter 12 års lag, 1 Gutter 12 års lag og 1
Jenter 14 års lag i seriespill i Regionserien i vinter. Og de har alle gjort det
kjempebra. Vi er ikke mange på hvert lag, men vi gjør det veldig bra likevel.
Vi har deltatt på Ishavskraftcupen til BUL høsten 2016 og Nyttårsturneringa
i Tromsø i januar 2017, som vi fikk en nokså dramatisk start på med
bussvelten. Men vi står han av, ingen ble skadet, og vi fortsetter til
turneringen etter enighet mellom alle ungene at de ville til Tromsø på
turnering. Her markerte vi oss i toppen med alle lagene, selv om vi har fått
en tøff start på turen.
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Altaturneringa 2017 ble nok en historisk markering for oss. Vi har med alle
lagene til semifinaler, og J14 gikk til finalen i år igjen, men tapte igjen mot
THK. Men vi fikk en kjempefin sølvpokal.
Alle legger merke til oss i IL Frea. Vi er godt synlige i mengden, med fine
Freaklær, og vi har mange gode håndballspillere. Det merkes at vi har gode
lag, for vi har hatt flere spørsmål om spillere som ønsker å få komme til IL
Frea. Vi har hatt veldig mange seriekamper i løpet av vinteren.
Hvis man ser på utgangspunktet vårt for treningsmuligheter i hall, så har
vi gjort det suverent bra. Vi har kun hatt 1 treningstime i Altahallen og 2
treningstimer i BUL-hallen denne sesongen til Jenter 12, Gutter 12 og Jenter
14. Resten av minilagene våre har trent i gymsalen i Øvre-Alta. Vi må ha
flere timer hvis vi skal kunne ha like godt utgangspunkt som andre lag i Alta,
Vi vil jo gjerne trene mer.
Avslutningen for sesongen for minilagene var Altaturneringen. For de største
tar vi avslutningsfest når serien er ferdig.
Vi benytter anledningen til å takke små og stor håndballentusiaster for en
strålende sesong. Har allerede begynt å planlegge neste sesong.
Stor takk til alle trenere som er med på og gjøre IL Frea så bra for barna i
Øvre-Alta området.
Håndballklem fra Heidi Røst
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Årsmelding Sykkelgruppa
Aktiviteter/trening:
I vår- og høstsesongen har vi hatt sykkeltrening for aldersgruppene 8-11 og
12-15 år en gang i uka. Treninga har fulgt skoleruta, med oppstart i mai og
avslutning til høstferien.
Rekruttgruppa har vært størst og oppmøte har vært på mellom 10-15 stk.,
mens juniorgruppa har vært mellom 4-8 stk på treningene. I alt har det vært
18 rekrutter, 10 juniorer, og ca 8 voksne som har vært med på treningene.
I vårsesongen har vi hatt fokus på teknikk, tilvenning for nye syklister, og
gjøre oss kjent i det fantastiske sykkelterrenget vi har i nærområdet.
Høstsesongen startet med fine sykkelforhold, og vi kunne jobbe videre med
både sykkelteknikk og prøve oss på nye sykkelstier.
Vi har arrangert 2 sykkelritt i samarbeid med Nordlysbyen sykkel, og både
rekruttgruppa og juniorene har vært godt representert på begge disse
rittene.
Etter initiativ fra barn og ungdommene avsluttet vi også denne sesongen
med «Offroadf-Frea». Fredag 19 september stilte 10 lag til start; 7
rekruttlag, og 3 juniorlag, i alt var det 24 syklister som syklet hele eller deler
av traseen. Det ble syklet to etapper. Rekruttene hadde en kortere løype på
ca 2 mil, mens juniorene syklet ca. 2,5 mil med fart, stil og godt humør. Vi
avsluttet med bankett og premieutdeling. Helt klart et høydepunkt for alle
deltakerne i sykkelgruppa.
Målsetning for sykkel-gruppa er at deltakerne skal:
• Utvikle basisferdigheter innenfor teknikk og balanse
• Utvikle ferdigheter i forhold til å sykle i gruppe, ta hensyn, bedømme fart
og avstand.
• Bli kjent med egen sykkel, beherske bremsing, giring og litt enkel mekking.
• Beherske terrenget, gjøre løype- og linjevalg, og avpasse teknikken
deretter
• En annen målsetning er at deltakerne skal bli bedre kjent med
sykkelmulighetene i eget nærmiljø, slik at de kan oppsøke stier og
sykkeltraseer på egen hånd.
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Vi ser at mange av deltakerne har hatt en formidabel utvikling i forhold
til teknikk og ferdigheter både på rekrutt- og juniorgruppa. Samholdet i
gruppene har vært godt, selv om vi har en god spredning i alder.
Vi har også hatt mange dyktige og engasjerte foreldre som har hjulpet til på
trening, i forbindelse med sykkelritt og karuseller, og ikke minst ønsker vi å
takke alle foreldre som bidro med support og gjennomføringen av OffroadFrea for tredje året på rad!
For sykkelgruppa Kåre og Sonja-Kristin
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Årsmelding Skigruppa
Skisesongen 2015/2016 har vært en sesong med høy aktivitet. Tidlig
vinter 2017 merket vi nedgang i aktivitetsnivået, spesielt blant de litt eldre
utøverne. Engasjement fra foreldre er en forutsetning for å opprettholde,
og utvikle aktiviteten i skigruppa. Det er alltid behov for voksne som har
anledning til å være med, og det er ikke nødvendig å ha spisskompetanse
for å hjelpe til. For de minste handler det i stor grad om at det er nok
voksne til stede, som kan bistå de som er aktivitetsledere.
Treningsaktivitet
Så langt det er mulig koordinerer vi treningsaktivitet med de andre
aktivitetsgruppene. Dette for at det skal være mulig, for de som ønsker
det, å delta på andre aktiviteter uten å måtte prioritere bort noe grunnet
samtidighet.
For 1-4 klassetrinn har vi forsøkt å gjennomføre trening en gang pr uke. Vi
startet opp når det var nok snø til at aktivitet kunne gjennomføres på ski,
men hadde ikke voksne nok til å følge denne gruppen godt nok opp. Det
medførte at vi ikke fikk gjennomført treninger på ski før ut i februar måned
2017.
Fra 5 klassetrinn og oppover gjennomførte vi to økter i uka. Det ble kjørt
barmarkstrening, samt styrketrening i gymsalen fram til snøen la seg.
Klubben har gjennomført fellestreninger for jentene med Tverrelvdalen.
Etter treningene på torsdager har vi hatt felles kveldsmat. Dette er et flott
tiltak som er med på å styrke samholdet i gruppa.
Konkurranser
Klubben arrangerte kretsrenn både i 2016 og i
mars 2017 og har fått gode tilbakemeldinger på
disse arrangementene.
Telenorkarusellen ble gjennomført i perioden
mars-april 2016 med god deltagelse i de fleste
årsklassene.
IL Frea har deltatt med løpere på flere renn og
samlinger i regionen. Tilbakemeldingene fra de
som har vært med er gode, og at dette oppleves
både som sosialt og positivt.
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Samarbeid og utvikling
Noen av de eldre løperne har deltatt på trening sammen med Alta IF, og vi
har på noen fellestreninger hatt deltagelse fra dem. Samarbeid med Alta IF
er viktig for å sikre et godt tilbud til de som ønsker å satse videre på ski når
de blir litt eldre.
Det er viktig for skigruppa og få inn flere personer som kan være med å
opprettholde aktiviteten.
Avslutning
For å opprettholde aktivitetsnivået er klubben avhengig av å engasjere
foreldre både som trenere/aktivitetsleder og til arrangement av skirenn og
cup. Jo flere voksne som er engasjert for å skape skiglede hos barna jo flere
aktive langrennsløpere vil klubben kunne få fram. Foreldre engasjement er
derfor en spesielt viktig suksessfaktor for skimiljøet i IL Frea.
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Årsmelding Fotball
Fotballsesongen 2016 var nok et år med god aktivitet i fotballgruppa. I 2016
hadde IL Frea spillere fra mygg- jenter/ gutter til små- jenter/ gutter.
IL Frea har vært representert på en rekke cuper i både nærområdet og
utenfor fylket. Lokalt har vi bl.a deltatt på Havbruksturneringa, Eat Move
Sleep cup, Sparebank 1 cup, Ifinnmark Cup og Altaturneringen med flere.
I 2016 dro IL Frea til Storslett for
å delta på St.hans-turneringen
med alle lagene. I tillegg til at
deltakere med foreldre bodde i telt
og campingvogner, leide vi gymsal
til overnatting og samlingspunkt
for lagene. Tilbakemeldingene fra
foreldre og lagledere var at dette var
en suksess. Småguttene dro i juni
for å delta på Piteå Summer Games,
mens småjentene valgte å delta på Norway Cup i juli/august.
Altaturneringen som for mange er årets høydepunkt på sommeren, ble også
i år en turnering med masse av fotballglede og engasjement for både store
og små. Dessverre ble ikke arrangementet like stort som ønskelig for IL
Frea sin del. Dette med tanke på at vi ikke fikk et like stort antall kamper
på hjemmebane som tidligere. Flere klubber i Alta opplevde også endringer
i kampoppsettet fra tidligere år. Altaturneringen har fått tilbakemelding fra
samarbeidende klubber, og vi forventer og se en endring til neste år.
Lille- og smålagene har også deltatt i seriespill. Her er det verdt å nevne at
småjentene utmerket seg i 2016 med en sterk 2. plass i serien, Gratulerer!
I 2016 hadde IL Frea også
spillere på sonesamling. Dette
er i tråd med fotballgruppa sin
målsetning om at vi ønsker
å holde en høy kvalitet på
spillerutvikling, og dermed øke
muligheten til å utvikle og få fram
gode spillere til sone og krets.
Det har også vært gjennomført
klubbdommerkurs i samråd
med Finnmark Fotballkrets,
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for å få frem klubbdommere med gode
holdninger og grunnleggende kunnskaper i
spillerreglene for 7-er og 5-er fotball.
IL Frea har en veldig flott fotballbane og
klubben har også i 2016 fått forespørsler
om utleie av banen. Gjennom sesongen
valgte IL Frea som i fjor å leie ut til Sørøy
Glimt, samt noen enkeltrenninger til BUL og
Alta IF. Utleietidspunktene har vært forsøkt
satt opp slik at det ikke skal gå ut over Frea sine egne barn og unge som
ønsker å bruke banen på fritiden.
Fotballgruppa er også glad for å ha fått et klubbhus i tilknytning til banen
som kan benyttes både under seriespill og i turneringer.
Tusen takk til dere foreldre, foresatte, søsken og andre som stiller opp når
det trengs. Den frivillige innsatsen som dere legger ned er med på å gjøre
klubben til et bedre sted for hele nærområdet, og er med på å gi en positiv
opplevelse av fotballen. Dette er igjen med på å skape trivsel og trygghet
blant våre barn og unge.
For fotballgruppa
Kjell Andreas Bjerke					
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Årsmelding Barneidrett
Barneidretten er et tilbud for barn fra 0-6år. Vi har drevet med forskjellige
aktiviteter som ballspill, klatring, balanse og masse lek. Håper og tror at
tilbudet er med på å gi barna glede,
mestringsfølelse og ikke minst et
godt grunnlag for treningsglede.
Barneidretten er en flott arena
til å bli kjent med framtidige
skolekamerater.
Barna som er med på barneidretten
har ulike ferdighetsnivå og det er lagt
opp til at foreldre tar en aktiv rolle i
aktivitetene.
I vinter 2016/2017 har vi hatt 22 barn registrerte på barneidretten. Vi har
holdt på hver tirsdag kl.17:00 - 18:00 i gymsalen på Øvre Alta skole, fram til
skicupen startet i begynnelsen av februar.
For Barneidretten
Siw-Renathe Steine

Årsmelding Bordtennis
Nok et bordtennisår er over. Oppmøtet gjennom 2016 har variert fra helt
fullt til å være 3-4 stk. Et par ungdommer har vært veldig ivrige og kjørt
faste treninger på mandagene.
En del av de faste spillerne
reiser bort i 2017 for studier og
militærtjeneste så da må man se
om man er mange nok til å holde
oppe aktiviteten.
For bordtennisgruppa
Knut Johnny Franck
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100 Årsfest i IL Frea – Jubileumsåret 2016
Det ble utnevnt en egen jubileumskomitè bestående av undertegnede, Kjetil
Romsdal, Trond Inge Heitmann og Tove Karlsen.
På jubileumsdagen fredag den 12 august, hadde vi markering på Freahytta vår ved fotballbanen for alle ungene i
Frea. Det var Altaturnering og vi spanderte jubileumskake
på alle. I tillegg hadde vi fest om kvelden for ungene i
gymsalen med Taco og dans, der fotball J14 med foreldre
sto for arrangementet.
Dette var kjempeartig for ungene og de storkosa seg alle sammen. Viktig med
en god markering for ungene i laget.
For de voksne medlemmene i klubben hadde vi en kjempefin markering av
100 års jubileet vårt i Sorrisniva, lørdag 3. september 2016. Kjetil Romsdal var
Konferansier, og ledet gjennomføringen av kvelden.
Tor Oskar Thomassen hadde en historiske gjennomgang av Frea som var helt
utrulig flott. Han tok gjestene med på en reise i klubbens 100 års historie.
Vi hadde invitert gamle Freaveteraner, mange som har gjort en kjempeinnsats
for at Frea er det laget det er i dag. Styret ble også invitert, i tillegg solgte
vi en del jubileumsbilletter. Representanter fra Finnmark Idrettskrets og Alta
kommune bidro med gratulasjoner og gaver.
Det ble også delt ut en del roser til mange som hadde bemerket seg i Frea
opp gjennom årene, og det er mange som har bidratt mye til idrettslaget.
Det var kjempegod mat og alltid trivelig i Sorrisniva, og Kjetil Linnes spilte opp
til dans etter hvert, og det ble en kjempefin kveld og markering av Frea.
Vi delte ut 100 års jubileumspins til de fleste gjennom hele året 2016, og alle
lagene vi har møtt til kamp har fått en jubileumsvimpel. Jubileumsbanner og
flagg har vært med på turnering i Nordreisa, på Norway cup, på skirenn og
hjemmekampene i fotball. Dette har vært et flott år med god innsats fra alle
og mange fine markeringer, både jubileum og sportsmessig.
Stor takk til alle styremedlemmer og alle andre som står bak masse dugnads
arbeid i IL Frea sånn at det blir en kjempeklubb for alle barna i Øvre-Alta
området.

Heidi Røst
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Registrering av IL Frea-medlemmer i Min idrett
I 2016 har vi jobbet videre med elektronisk registrering av IL Freas
medlemmer. Vi har nå 333 medlemmer i registeret, men vet at vi fortsatt
mangler en del, blant annet av den eldste garden. Alle oppfordres derfor til å
spørre «sine», foreldre eller besteforeldre, om de har registrert seg, eller om
de kanskje har behov for litt hjelp nettopp til dette.
Litt om Min idrett:
Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens
medlemsdatabase.
I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er
registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre
funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig
for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som
er registrert er korrekte.
Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som
medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over
og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og
konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.
Fra Min idrett kan du:
• Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
• Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
• Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
• Melde deg på og betale kurs
• Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke
alle idretter)
• Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.
Nytt av året er fakturering av medlemskontingenten som har blitt gjort via
Klubb Admin og Min idrett. I midten av oktober sendte Norges idrettsforbund
en kursholder til oss, og kurset IL Frea i dette. Nye rutiner gir alltid noen
nye utfordringer, derfor kom faktura for medlemskontingent sent.. Denne ble
sendt ut til medlemmene rett før nyttår. Ved utsending av familiekontingent
blir fakturaene automatisk sendt til det eldste familiemedlemmet. Klubben
har en aktivitetsavgift på 200 kr for alle aktive barn fra skolealder, og denne
fakturaen må sendes ut separat fra familiekontingenten. Enkeltmedlemskap
koster 100 kr.
Inne på Min Idrett vil man kunne se i handlekurven ev ubetalte varer, eller
klikke seg inn under fanen «Betaling» for å kunne utføre betaling.
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Noen har muligens lagt merke til at kontonummeret man betaler inn til ikke
lenger er det samme som tidligere. Dette er fordi man betaler til Buypass,
som videre router innbetalingene til Frea.
I 2017 skal vi jobbe videre med å bruke KlubbAdmin for å administrere
medlemsregisteret på en enklere måte.
Litt om KlubbAdmin:
KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag,
bedriftsidrettslag, grupper og idrettsskoler.
• KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett,
SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen.
• KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer med
muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn,
aldersnivå osv. - varierte muligheter for å definere egne utvalg og
medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll!
• Enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms.
• KlubbAdmin kan benyttes for å etablere elektroniske betalingskrav for
enklere oversikt og rimeligere innkrevning av medlemskontingenter,
treningsavgifter, innbetalinger til lagskasse, cup-avgifter etc.
• KlubbAdmin er gratis for idrettslagene - det betales kun for
transaksjonskostnader via Online betalingsløsning.
• Medlemmet kan benytte MinIdrett for å melde seg ut/inn i idrettslaget,
av/på aktivitet m.v. Samt betale sine forpliktelser via idrettes Online
Betalingsløsning.
Norges Idrettsforbund oppfordrer alle til å bruke Min Idretts support tlf ved
spørsmål om registrering eller andre spørsmål vedrørende Min idrett.
Telefon support: 03615.
Det er selvsagt også bare å ta kontakt med oss:
Karianne Bæhr Bjørkli (mob. 900 52 536) eller
Anne-Kathrine Tokerud (mob. 952 01 037)
Hilsen Karianne og Anne-Kathrine
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Regnskap
Resultat

Beløp

Salgsinntekt, avg.pliktig

527 020,26

Salgsinnt., utenfor avg.omr.

67 072,27

Offentlig tilskudd/refusjon

336 961,91

Uopptjent inntekt

10 727,10

Leieinntekt

48 000,00

Provisjonsinntekt

133 645,88

Sum Driftsinntekter

1 123 427,42

Avskriving, nedskrivning

-485 349,98

Frakt, transp.kost. v/salg

-438 768,57

Energi brensel vann v.prod.

-36 690,02

Kostnad lokaler, husleie

-18 984,00

Leie maskiner, inventar

-23 316,00

Kontorkostnad, trykksak o.l.

-41 776,87

Telefon, porto o.l.

-21 416,04

Salg, reklame, represent.

-1 030,25

Kontingent og gave

-162 631,66

Annen kostnad

-3 186,48

Sum Driftskostnader

-1 233 149,87

DRIFTSRESULTAT

-109 722,45

Finansinntekt

3 746,00

Finanskostnad

-747,00

Sum Finansposter

2 999,00

RESULTAT FØR SKATTER

-106 723,45

ÅRSRESULTAT

-106 723,45
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Regnskap
Balanse

Beløp

Sum Anleggsmidler

5,00

Sum Omløpsmidler

908 754,53

EIENDELER

908 759,53

Sum Egenkapital

908 759,53

Sum Langsiktig Gjeld

0,00

Sum Kortsiktig Gjeld

0,00

EGENKAPITAL OG GJELD

908 759,53

Saldo betalingskonti
Folio 4963.20.01516

162 237,57

Kapitalkonto 4963.56.02669

746 516,96
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