
HOVEDSTYRETS BERETNING FOR PERIODEN  

1.januar 2014 til 31.desember 2014 

 
Styret har bestått av: 
 

Leder:               Halvor Rulnes 

Nestleder:         Karen Derås 

Sekretær:          Kjersti Engløk 

Kasserer:          Jan Trygve Jensen 

Styremedlem:   Stein Johnsen 

Anleggskomiteen:   Runar Martin Dammen 

Fotballgruppa:  Runar Jenserud 

Skigruppa:   John Endsjø 

Seniorklubben:  Arne Ødegården 

 

Revisorer: Roger Nebell og Ivar Jensen 

Vara: Stein Erik Haugland og Tor Arne Rinker 

 

Anleggskomité:  

Runar Martin Dammen og Anders Rulnes 

 

Hederstegnkomité  

Ragnar Gravdahl, Tone M.Ebbestad, Roger Nebell, Tor Bjørnstad, Stein E. Haugland 

 

Årsmøtet for 2013  
ble avholdt den 27.februar 2014 på Solbakken. De framlagte beretninger og regnskaper ble 

godkjent uten merknader.  

 

Medlemstallet per 1. januar 2015 er 384 

 

Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter i perioden fra årsmøtet 2013.  

 

 

Dette har vært hovedfokusområder for hovedstyrets arbeid: 

 

Strategisk plan og årsplan 2015.  

Hovedstyret har gjort en SWOT-analyse, og arbeidet med å kartlegge styrker, 

svakheter, muligheter og farer. Ut i fra denne analysen har vi bestemt oss for noen få 

mål vi skal ha fokus på for det inneværende året. Arbeidet har også vært drevet i 

gruppene. Strategisk plan ligger til grunn for årsplan 2015 som presenteres som egen 

sak 

 

Digital arkivering 

Det har vært gjort et arbeid med å sortere gamle digitale dokumenter, og lagre de i sky, 

slik at de er tilgjengelige for ettertiden. Den nye online-løsningen Styreweb har et 

arkiv der referater lagres. 

 

 



Online systemløsning for klubbadministrasjon – Styreweb. 

Styret har arbeidet med å finne en webløsning for medlemsregistrering. Vi har inngått 

en avtale med Styreweb. Styreweb er produkt som favner mange muligheter. 

Potensialet i produktet er ikke utnyttet ennå. 

 

Kurs i styrearbeid, holdt av Vestfold idrettskrets.  

Det har vært arrangert kurs om styrearbeid holdt av Vestfold idrettskrets. Mange 

deltakere. 

 

Årshjul for anlegg 

Anleggskomiteen har arbeidet med å lage et årshjul for arbeidet på anlegget. Det har 

vært et stort behov for skriftliggjøring da alle i anleggskomiteen var nye av året. 

Arbeidet er kvalitetssikring i overgangsfaser. 

  

Dugnad  

Det ble avholdt dugnad på Solbakken den 29.april. 

 

Klargjøring til kiosk 

Det er satt inn vinduer på kontoret nede og i garderobe. Det arbeides med å ferdigstille 

kiosk slik at den blir klar til sesongstart 2015 

 

Avslutning 

Hovedstyret inviterte styrene i gruppene til en samlet juleavslutning på Gamle Frithjof.  

 

Økonomi 

Årets regnskap viser et årsresultat på NOK 71.416. Overskuddet skyldes i hovedsak færre 

investeringer i utstyr og mindre bruk av penger til vedlikehold av hus. Disse utgiftene 

kommer på budsjett 2015. 

 

Anlegg/Klubbhus 

Banene har vært meget bra.  

 

Vi vil takke anleggskomiteen og dugnadsgjengen for innsatsen på banene sommer som vinter! 

 

Aktiv idrett 

Vi viser til gruppenes beretninger.  

 

Representasjon 

Runar Jenserud er SIFs representant i idrettsrådet .  

Halvor Rulnes var representant for SIF på årsmøtet i idrettsrådet 2014. 

  

Takk 

Hovedstyret ønsker å rette en stor takk til alle som har støttet oss med gaver, og til sponsorene 

våre som bidrar med viktige midler 

 


