Flatås Idrettslag
Hovedlaget

Årsmelding 2016
(Korrigert)
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Årsmelding
2016
Tillitsvalgte
Hovedstyret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Styremedlem:
Styremedlem
2016)
Styremedlem
Varamedlem
2016)

Frode Kvamsøy
Helge Harsvik
John-Tore Dreier
Cathrine Jystad

(valgt for 2 år i 2016)
(valgt for 1 år i 2016 – gikk ut september 2016)
(valgt for 2 år i 2016)
(valgt for 2 år i 2016 – gikk ut september

Bodil Pedersen
Torbjørn Solberg

(valgt for 1 år i 2016)
(valgt for 1 år i 2016 – styremedlem fra september

Ansatt

Bente Wiggen

Adm.sekretær i 25% stilling (fra 1/1-16)

Valgkomite:

Nestlederne i avdelingene
Leder i valgkomiteen: Siw Anita Kjørsvik

Ledere i avdelingene:

Håndball:
Børge Haraldsen
Fotball:
Frode Kvamsøy
Fotball Lions Helge Gudmundsen
Langrenn:
Anne Berit Strøm
Trim:
Kari Jacobsen
Idrettsskolen: Erlend Aakre

Styrets arbeid i 2016
I perioden er det avholdt 4 styremøter og behandlet 40 saker. De aller fleste av sakene er knyttet
til den løpende driften. Hovedfokuset og det aller meste av medgått tid totalt er knyttet til
hallprosjektet. Utover den daglige driften og hallprosjektet er det få styresaker å ta tak i.
Lørdag 4. juni arrangerte Flatås IL med underavdelinger «Åpen dag», noe som ble en suksess. En
god del tid er også brukt i 2016 til innføring og opplæring i vårt nye medlems- og fakturasystem
Styreweb. Det er fortsatt gode potensialer med utvidet brukt av Styreweb, noe som det bør ses
videre på. To av styremedlemmene valgte i løpet av 2016 å fratre fra sine verv i hovedstyret.
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Arbeid med hallprosjektet
Også hele 2016 har gått med til kontinuerlig jobbing med hallprosjektet.
Representanter fra hovedlaget har i perioden hatt mange møter med Trondheim kommune, både

på administrativt og politisk nivå, samt Selberg Arkitekter som hadde oppdraget med å få på plass
reguleringsplanen for Trondheim Kommune. Etter nyttår har det vært bort imot ukentlig møter,
men vi har nå kommet frem til enighet med Trondheim kommune om både investerings- og
leieavtaler. Disse avtalene skal behandles og vedtas av Bystyret i slutten av april.
Inngåelse av avtale med Lønnheim Idrett har vært helt avgjørende at vi har klart å komme til der
vi er i dag. Uten denne avtalen hadde vi ikke vært i nærheten av en godkjennelse. Hovedstyret har
verken hatt faglig kompetanse eller tidsmessig kapasitet.
Fortsatt gjenstår aktiviteter som anbudsrunde, inngåelse av avtaler med Trondheim kommune og
avtale om finansiering med en bank. I tillegg kommer opprettelse av et driftsselskap (AS) med
hva det medfører, organisering av tilrettelegging av bruk av hallen mm
Av viktige hendelser siden ordinært årsmøte 9. mars 2016 kan følgende nevnes:
2016
2017
-

4. april ble det endelig leverte komplett planforslag til rådmannen
9. august hadde Byggningsrådet i Trondheim kommune første gangs behandling av
reguleringsplanen, som da ble lagt ut i 6 uker til offentlig ettersyn
20. september ble det avholdt ekstraordinært årsmøte der det ble vedtatt å inngå en
faseavtale med Lønnheim Idrett.
20. september ble det inngått faseavtale med Lønnheim Idrett
17. november vedtok Bystyret i Trondheim kommune mal for avtaler vedrørende leie og
investering i private idrettshaller.
10. januar hadde Bygningsrådet i Trondheim kommune andre gangs behandling av
reguleringsplanen
2. mars vedtok Byutviklingskomiteen at alternativ 1 (kombihall) skulle anbefales for
Bystyret
14. mars vedtok Bystyret alternativ 1 (kombihall) i sluttbehandlingen av reguleringsplanen
15. mars ble faseavtalen med Lønnheim Idrett sagt opp, etter fullført fase 1 (300.000,- inkl
mva)
27. mars avholdes ordinært årsmøte i Flatås IL
(26. april vedtar Bystyret i Trondheim kommune investerings- og leieavtaler med Flatås
IL)

Medlemsutvikling.
Samlet har vi pr. 31.12.2016 et medlemstall på 1062.

4

Det har etter innføringen av Styreweb blitt mye enklere med medlemshåndtering. Ubetalte faktura
sendes Orkla Credit for videre behandling. Faktura er sendt ut på mail til de som er registrert med
mailadresse og som papirutgave til resterende.

Alder
0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år

2016
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2011
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251
49

82
427
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48
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444
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541
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15
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546
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39
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Blank
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234
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919
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HOVEDLAGET
Oppgaven til Hovedlaget er først og fremst å tilrettelegge de administrative forhold med
kontorlokaler, møterom, regnskapssystem, koordinering av treningslokaler, felles web-side,
kursvirksomhet, søknader om økonomisk støtte og det formelle ansvaret for at Flatås IL drives
etter idrettens lover og regler.
Kontoret er betjent mandag – torsdag fra kl. 18:00 – 21:00 av personell fra avdelingene.
Oppfølging av den økonomiske utviklingen i idrettslaget, at idrettslaget drives i samsvar med
vedtekter, og vedtak på årsmøtene og styret, er hovedoppgaven til Hovedlaget
Flatås IL har en ansatt i 25% stilling som fritt jobber på klubbkontoret/hjemme etter eget ønske,
får nødvendig utstyr dekket og oppgavemengde i forhold til sin avtale.
Styrene tilstrebes å være i henhold til NIF’s krav til kjønnskvotering i styrer, og har vært innenfor
dette for alle avdelingsstyre og hovedstyre de siste årene.
Virksomheten med kunstgressbanen anses ikke å forurenser utover det som er normalt for en slik
virksomhet som Flatås IL driver.
Regnskap, revisor og fakturering.
Styret vil rette en takk til Folde Regnskap og Rådgiving ANS for den faglige regnskapsføringen
og oppfølgingen mot avdelingene. RevisorGrupen Trøndelag AS utfører revisjon.
I 2015 ble det tatt to sentrale beslutninger for effektiviseringen av de administrative rutinene:
• Elektronisk attestering og remittering av inngående faktura.
• Inngått avtale om nytt medlems- og fakturasystem med StyreWeb fra 1/1 2016.
Det er svært gode tids- og kostnadsbesparelser med disse innføringene.
Elektronisk attestering og remittering foregår via regnskapssystemet hos Folde Regnskap og
Rådgiving. Gjennom det får vi raskere og sikrere bilagsbehandling av inngående fakturaer.
Feiladressering og at fakturaene «forsvant» under attestasjonsrunden medførte at vi drog på
mange tusen i unødig inkassoomkostninger. Alle inngående fakturaer skal nå sendes direkte til
Folde Regnskap. De blir så scannet og sendt økonomiansvarlig ved hver avdeling og attestert
elektronisk. Målet er at all betalinger skal gå via regnskapskontoret. Dette har fungert meget bra
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til nå, og vi er langt mer ajour med både regnskapsregistrering og betaling enn det vi var på
«gammelsystemet».

Avdelingsresultat for Hovedlaget – Flatås IL’s fellesadministrasjon.
Avdelingsresultatet for Hovedlaget ble i 2016 et overskudd på kr 393.141,-. Resultatet i 2015 var
kr 89.993,- og budsjettet for 2016 var et overskudd på kr 98.000,-.

Samlet resultat for Flatås IL
Samlet kom vi i 2016 ut med et overskudd på kr 1.351.575,- mot et overskudd på kr 1.132.830,- i
2015. Budsjettet var på kr 469.370,-. Det gode resultatet skyldes god økonomistyring ved alle
avdelinger.
Idrettslagets samlede egenkapital er på kr 12,7 millioner pr 1/1 2017.
Samlet beholdning av kontanter og bankinnskudd er kr 12,5 millioner. I tillegg er kr 730.000,innestående bankinnskudd på lagskontoer.

Videre drift
Med bakgrunn i årets driftsresultat og idrettslagets egenkapitalsituasjon, mener styret at
forutsetningen for videre drift er tilstede.
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Avdelingene
Vi har i dag 6 aktive avdelinger med følgende registrerte medlemstall pr 15/3 2017:
Langrenn
Fotball
Håndball
Lions

56(46)
453(435)
201(146)
33(37)

Trim
Idrettskolen
Hovedlaget (Klubbmedlemmer)

49(55)
120(82)
295(179)

Det blir feil å se dett opp mot antall medlemmer i Flatås IL da en god del spillere er aktive i flere
avdelinger. Antall medlemmer i Flatås IL er 1062.
Viser til Årsmeldinger for 2016 for avdelingene når det gjelder aktivitetene.
Prioriterte arbeidsoppgaver for Hovedstyret i 2017
● Sikre bedre og mer strømlinjeformet bruk av Styreweb for medlemsregistrering og
fakturering. On-line booking, inn-/utmelding på web, elektronisk utleggskjema og
banekalender er planlagt.
● Sikre den daglige driften og idrettslagets økonomi.
● Fornye vedtektene (som er foreldet)
Flatåshallen

●
●
●
●
●
●
●

Kjøre anbudsrunde for bygging av hallen
Få godkjent utleie- og investeringsavtale med Trondheim kommune
Få på plass avtale med bank for finansiering av lån (bygge-/kort og langsiktig lån9
Organisere tilrettelegging for intern bruk av hallen
Opprette aksjeselskap for hallen med styre og vedtekter
Tilrettelegge for utleie av hallen
Løpende oppfølging av byggeprosessen
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Sluttord
2017 blir året vi bygger og tilrettelegger for bruk av egen hall, Flatåshallen!
Flatås IL har i nesten 10 år jobbet aktivt for å få en hall, og siste fire år en kombihall. De første
årene var preget av interne kamper, de siste to årene har vært preget av kamper på godt og vondt
mot Trondheim kommune, politisk som administrativt.
Vi har nå kommet der at Trondheim kommune har vedtatt den reguleringsplanen vi har ønsket
oss, og gitt oss lov til å bygge vår kombihall. Både politikerne ved ordføreren og
administrasjonen ved rådmannen er nå med oss på samme lag. Det er nå kun opp til oss om vi vil
gå videre og bygge eller ikke. Det er ingen andre som kan stoppe oss nå. Om vi holder fart på
ballen så kan vi har åpning til skolestart 2018. På et ekstraordinært årsmøte til våren kan vi vedtak
endelige avtaler og kontrakter, og sette den etterlengtede spaden i jorden/grusbanen!
Avdelingene vil etter årsmøtet bli kalt inn til et møte der de vil få oppgaver og utfordringer knyttet
til bruk av egen hall. Dette gjelder spesielt håndball- og fotballavdelingen. Hovedlaget vil ta
ansvar for å få opp hallen, få på plass finansiering og driftsselskap med nødvendige rammer.
Resten må avdelingen stå for å få på plass selv.
Man må forvente et høyere nivå av dugnader, både som tilsynsvakt nå også i egen hall, men også
inntektsbringende for betaling av leie i hallen.
I fjor skrev vi følgende: «Når reguleringsarbeidet nærmer seg en løsning, vil styret innkalle til et
ekstraordinært årsmøtet der alle forhold knyttet til investeringer, hall-løsninger, selskapsform og
byggekomite bli lagt frem.», og det gjelder ennå. Det vil ut på vårparten bli kallet inn til et
ekstraordinært årsmøtet der vi vedtar endelige byggeplaner, avtaler med kommune og bank.

Til slutt en stor takk til alle som har bidratt til å skape idrettsglede for barn, ungdom og voksne på
Flatåsen.

Flatåsen, 19. mars 2017
Styret i Flatås IL

Frode Kvamsøy /sign./
styrets leder
nestleder

John-Tore Dreier /sign./
styremedlem

Torbjørn Solberg /sign./
styremedlem

Bodil Pedersen /sign./

