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FORRETNINGSORDEN

Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak av innledningsforedrag settes taletid til høyst 3 minutter første
gang, 2 minutter andre gang og 1 minutt tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid.
Dirigenten har rett til å foreslå forkortning av taletid og foreslå strek med
inntegnede talere.

ADMINISTRASJON
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Ola Wårås
Veslemøy Wåle fra 05.09.2018
Arne Elgen fra 05.09.2018
Kenneth Bårdseng fra 05.09.2018
Nina Skjulestad
Ingar Flåta fra 05.09.2018

Sportslig utvalg (fra september 2018):
Eirill Murtnes
Bjarne Sørensen
Espen Blomhaugen
Christian Natadal
Kenneth Bårdseng

Økonomiutvalg:
Ola Wårås
Veslemøy Wåle fra september 2018

Banekomitè:
Ola Wårås
Arne Elgen fra september 2018

Valgkomitè:
Valgkomiteen har bestått av Ole Morten Erichsrud, Johnny Pettersen og Merete Kjosvold
Johnsen. Vara Silje Brokke.

Revisorer:
Vegard Slåtta
Håvard Saga

Regnskapsfører:
Roar Uglem

Medlemmer:
Vi har 278 medlemmer, inkludert støttemedlemmer og har hatt påmeldt 23 lag.

Æresmedlemmer pr. 31.12.2018:
Tom Wormsen
Arne Haagensen
Sveinung Hesjedal

STYRETS ARBEID
Arbeidet med organisering og strukturering av styre- og klubb arbeid har fortsatt i 2018, dog
med forminsket kraft da vi ved årsmøte 14.03.2018 ikke fikk avholdt valg. I perioden
september 2017 til september 2018 har administrative oppgaver i styret blitt utført av svært
få. Mye jobb gått med til å holde hodet over vann. Allikevel, årsplan med hovedoppgaver er
etablert. De til enhver gjeldende oppgavene har etter beste evne blitt håndtert og utført,
noe som har vært krevende for de få involverte. Årsplan er videre fordelt i henhold til
vedtatt organisasjonsplan; Økonomi og administrasjon, Dugnad og vedlikehold og Sport.
Sport har brutt ned hovedoppgavene i egen årsplan og fordelt oppgaver deretter. Arbeidet
med organisering og strukturering er kontinuerlig og vil fortsette i 2019.
Arbeidet med Kvalitetsklubb er fremdeles på vent, men organiseringen nevnt over er i tråd
med prinsippene i kvalitetsklubb. Det kan være tid for «opptining» av Kvalitetsklubbarbeidet
i 2019. Tas evt opp til vurdering i styret.
Årsmelding skrives i henhold til organisasjonsplan.

Økonomi og administrasjon
2018 har vært enklere økonomisk enn 2016 og 2017. Vi hadde et godt resultat i 2017, hvilket
gjorde at vi hadde likvider med oss inn i 2018. 2018 ender også med et lite overskudd, noe
mer enn budsjettert. Det ble budsjettert med et overskudd grunnet salg av Snøgghuset.
Salget av Snøgghuset ble sluttført i 2018. Oppgjør for salg av satt på egen konto og uttak fra
denne konto betinger et styrevedtak. Dette er lagt inn som sperre i banken.
Salgsbeløpet var 1.750.000. Snøgg Fotball sin andel av dette var 22,33% hvilket utgjør,
390.250 kroner. Etter oppgjør av utestående fordringer er beløp satt på egen konto 340.075
kroner.
Superinvite
Registrering av medlemskontingenter og treningsavgifter fungerer bra, men krever
oppfølging. Kontingent og treningsavgift må betales hver for seg, og dette må sjekkes. I 2018
har ikke dette blitt gjort tilstrekkelig godt nok. Etter gjennomgang av alle kontingenter mot
innbetalt treningsavgift er det noe utestående i treningsavgift. Disse vil bli fulgt opp mot den
enkelte. Det er også viktig at det følges opp på feltet og i de enkelte lag at alle har betalt. En
medlemsansvarlig i klubben er en fordelaktig post på programmet for kommende styrer.
Fiks og Klubbadmin
I samarbeid med Sport. Lagspåmelding, spilleroverganger etc er en metodisk jobb som
krever en del innsats ved starten av en ny sesong. Andreas Soltvedt har solid erfaring på
dette og også i 2018 har han bidratt med uvurderlig hjelp.

Økonomiutvalg
Det har ikke vært et fungerende økonomiutvalg. Medlemsoversikt i Superinvite, lotterier,
kassererjobb, søknader om midler etc har vært utført av styreleder. Arbeid med sponsorer
har Bjarne Sørensen hjulpet til med. Rekruttering av hjelp til arbeid med ovennevnte
oppgaver er dessverre en vanskelig materie. Etter valg i september er det styreleder og
nestleder Veslemøy Wåle som har bekledd Økonomi og Administrasjon. Hva gjelder
søknader om midler er dette definert i årsplan og flere søknader står på trappene i 2019.
Reiselotteriet
Reiselotteriet har vi fortsatt med. Her var inntjeningen bra og kan sies å være vellykket.
Endte noe bedre enn budsjett.
Billotteriet
Avtale med Notodden Fotballklubb som i 2017 om å gjennomføre Billotteriet. 2000 lodd hver
og kostnader til premier etc likt fordelt. Vi møter budsjett og selger bedre enn noen gang,
men er et større potensial. NFK selger for 100.000 mer enn Snøgg. Salgskveld hvor seniorlag
har pliktig fremmøte bør innføres av nytt styre.
Avtalen om gjennomføring av Billotteriet er for ett år av gangen. Nytt styre må derfor gå i
dialog med Notodden Fotballklubb om 2019.
Julekalender
Årets julekalender ble gjort på samme måte som i 2017. Her bommer vi i 2018 på budsjettet,
men selger for noe mer enn 2017. Opprettholder budsjettet fra 2017 da vi forventer flere
medlemmer å fordele kalendere til i 2019.

Dugnad og vedlikehold
Banekomitè
Det har heller ikke vært en velfungerende banekomite. Styreleder har hatt samtaler med
kommunen rundt bytte av banedekke, og etter at valg ble gjennomført i september har Arne
Elgen bidratt her. Det er avholdt møter med Notodden Kommune, bytte av banedekke er
med i deres investeringsbudsjett for 2019 og prosjektleder fra kommunen har blitt utnevnt.
Arne Elgen og Øyvind Tobiassen vil føre dialogen med prosjektleder for gjennomføring av
banedekkeskifte; etter planen sommer 2019.
Kioskutvalg
Nina Skjulestad og Elisabeth Knudsen har styrt kioskskuta i 2018, og vil fortsette med det i
2019.

Arrangementskomite
Det ble på slutten av året nedsatt en arrangementskomite, spesielt med tanke på 1
divisjonsspill for Senior Damer i 2019. Denne består av Trond Henning Hansen, Christian
Hestad og Tom Olav Hegna. Disse vil jobbe inn mot styret.
Bluescampen
Bluescampen ga også i 2018 svært dårlig inntjening. Det er svært lite engasjement rundt
Bluescampen og arbeidet med denne. Styret har derfor besluttet at Bluescampen tas bort fra
budsjettet i 2019.
Skal Bluescampen gi inntjening verdt innsatsen må Snøgg Fotball være med fra starten av.
Altså fra tidlig vår. Da starter dialogen med festivalen om betingelsene rundt camp,
planlegging etc. Bidra med timer til vakter under selve helgen holder ikke.
Banedrift
Drift av banen er todelt; vinter og sommer. Gjennom vinteren fyres det med undervarme og
brøytes, gjennom sommeren må det sloddes og legges på granulat.
Ingen hadde et konkret ansvar hva angikk banedrift, men det er alltid noen ildsjeler som
hjelper til. Banen ble brøytet gjennom vinteren og det ble holdt oppsyn med forbruk av
strøm på undervarmen. Gjennom sommeren ble det sloddet sporadisk, men ikke fylt på
granulat, hvilket burde vært gjort. For sesongen 2019 må en vedlikeholdsplan på plass hva
angår drift av bane gjennom året.
Kick off/avslutninger
Det ble ikke gjennomført kick off. Til dette hadde vi ikke hoder til planlegging og
gjennomføring. Derimot ble det avholdt avslutninger for alle lag. Barna i barnefotballen
hadde sin avslutning på VIPen i Idrettsparken med pizza, pokaler og en liten julegave fra
klubben. Ungdoms og seniorlaga arrangerte egne avslutninger.

Sport
2018 var et magisk sportslig år. Alt fra lag i alle årganger på guttesida fra 2011-2007, jenter i
alle aldre. Vellykka rekrutteringstiltak. Gode cup-prestasjoner for aldersbestemt fotball og
seniorlags prestasjoner av begge kjønn hvor opprykket til 1.divisjon for seniordamer går av
med seieren som årets høydepunkt. I en bisetning bør det nevnes at veteraner av begge
kjønn spiller seg til finaler når støvet tørkes av skoa og løftes opp og fram at Snøgg super
som vanlig gjorde en strålende innsats på landsturneringen.

Rekrutteringstiltak: Aktivitetskvelder for 6 åringer
I 2016 startet styret på en plan for rekruttering hvor vi i større grad ønsket å lykkes med å nå
alle samtidig slik at alle har like muligheter til å starte med det samme tilbudet. På den
måten var målet å utjevne de forskjellene som kan oppstå fra start ved at det er
foreldreavhengigoppstart og ikke klubbstyrt.
Vi har samarbeidet med Lisleherad IL, Heddal IL og NFK om tiltaket og arrangerte i 2018, som
i 2017, tre aktivitetskvelder hvor lek med ball sto i fokus. I løpet av de tre kveldene hadde vi
50 unger i sving og melder i disse dager på både jente og guttelag til årets seriespill som for
første gang skal spilles som 3 mot 3. Aktivitetskveldene i 2017 resulterte i 1 jentelag og 3
guttelag i serien, noe som videreføres inn i 2019 sesongen. Til sammen er dette ca 35 aktive
spillere. Tilleggseffekten er at vi har spillere på alle årskull, og på guttesida som rene
årgangslag etter at vi har økt fokuset på dette.
Organisering og aldersbestemtelag
Alle aldersbestemte lag er delt inn i fødselsår og kjønn, men trener sammen uavhengig av
bydels tilhørighet. Bydelstradisjonen har vært rådende i mange år og vi har lenge ønsket å
endre dette fordi vi tror det er til det beste for å nå flest mulig og sørge for å ivareta NFFs
mål; «Flest mulig, lengst mulig, best mulig»
I 2018 sesongen hadde vi følgende jentelag:
J16- 2 lag, bestående av jenter født i 2004,2003 og 2002
J13- 2 lag, bestående av jenter født i 2005
J12- 1 lag, sammenslått med Lisleherad i vårsesongen, overgang til Snøgg ble gjort i
forbindelse med høstsesongen. Jentene på dette laget var hovedsakelig født i 2006 med
noen innslag av 07 og 08
J11-1 lag, bestående av jenter født i 2007 og 2008
J9- 1 lag bestående av jenter født i 2009
J8- 1 lag bestående av jenter født i 2010
J7- 1 lag bestående av jenter født i 2011
På guttesiden er det lag i alle årganger fra 2007 til 2011, de fleste årganger med 3 lag, hvorav
G født 2007 i flere år nå har valgt å ha et ekstratilbud for de som vil mest som spiller mot ett
år eldre gutter og i år da fikk prøvd seg i 9`er spill for første gang. Felles for alle lag er at det
har vært en jevn tilstrømming av nye spillere både vår og høst. Vi tar dette som et tegn på at
trenerne våre gjør en god jobb med å gi spillerne gode fotballopplevelser preget at mestring
og inkludering. Ingenting rekrutterer flere fotballspillere enn jevnaldrende fornøyde
fotballspillere.

Prestasjoner i aldersbestemt fotball
De yngste spillerne våre var klare for deltagelse i lokale cuper, men det er dessverre blitt få
gjennomføringer av disse. Noen av lagene har derfor valgt å utforske nabolaget litt og har
vært på cup i Grenland.
I 2018 reiste vi til Sandarcupen med G 9-10-11, J 11, J12 og J16. Dette har vært en suksess de
siste årene og også i år opplevde både spillere og voksne at dette er en god cup å debutere
på når det gjelder å spille mot nye lag, men også den sosiale rammen og det å sove borte. De
yngre lagene spiller ikke cupspill og rangeres derfor ikke, mens J16 stilte som 7`er lag og tok
med seg den nest største bøtta hjem! Vi gratulerer.
J13 og J16 deltok på Norway cup og hjemturen lot vente på seg. J13 dro på ukescup for aller
første gang og som gruppevinnere var utgangspunktet for avansement i a-sluttspillet godt.
Av sluttspillskampene så var det 16.dels finalen mot Lillestrøm en thriller som jentene dro i
land og eventyret stoppet ikke før senere kårede cupvinnere, Skeid, ble for sterke i
semifinalen. En sterk Norway cup debut!
J 16 stilte med to lag; 11`er og 7`er. Jentene er etterhvert drevne i cup-gamet og hadde god
kontroll på både fotballbanen og de sosiale arenaene. Med en stødig 9. plass av 70 7`er lag
og 8.dels finale spill for 11`er laget var det all grunn til å være stolt av innsatsen til alle i hvitt
og grønt.
I seriespill er det kun for ungdomsfotballen at kampresultater føres inn i tabeller og vinnere
kåres. J13 var med på dette for første gang og klarte å kvalifisere seg til spill i 1. divisjon i
høstsesongen(9 `er laget). J 13 stilte også med lag i 7`er serien og brukte arenaen til å spille
på seg selvtillit, øve på samspill og lagsforflytning. Her endte jentene på en fin andre plass på
tabellen.
J 16 stilte med 2 lag, hvor av ett lag spilte i om kvalifisering til interkrets i vårsesongen og
lykkes, dermed fikk møte nye motstandere i et større nedslagsfelt høsten 2018. Høsten ble
dermed tilbragt i interkrets og 1. divisjon.
Prosjekt Toppfotball 2020
Høsten 2017 fikk vi tommelopp og penger til satsing på prosjektet Toppfotball 2020. Målet
er å være etablert i 1. divisjon i 2020, og vi ligger godt an til det nå som opprykket er sikret.
Virkemidlene vi mente vil hjelpe oss med å nå dette målet er å legge til gode treningsforhold
(sikre økonomi til treningsleir og arrangere samlinger med teknisk og taktisk påfyll), kunne
bidra til noe økonomisk kompensasjon for tilegne seg og beholde spillere og iverksette et
treningstilbud for jenter i alderen 13-17 år hvor nærliggende klubber skulle inviteres til å
delta. Dette var noe vi var så smått i gang med høsten 2017 og som skulle settes i system,
avstemmes mot kretsarbeid og ivareta mål hentet fra Landslagskolen, i 2018 ved å ansette
en prosjektleder. Dette har ikke skjedd og treningstilbudet er heller ikke iverksatt tiltross for
gode intensjoner. Både treningsleir og ytterligere påfyll gjennom samlingsdager er fulgt opp.
Det samme er kompensasjon til spillere og trenere. Prosjektlederstillingen bør vurderes på

nytt det inneværende året og kommende sportslig leder er delegert oppgaven med å
iverksette ekstratilbudet fra sittende sportslig utvalg. Strategier er diskutert og vår nye
dametrener Frode Telseth har også iverksatt samlinger hvor damelaget spiller en utøvende
rolle i forhold til å skape gode treningskultur for kommende spillere stjerner fra Notodden og
omegn. Med nye folk i styret forventer vi at de siste brikkene i toppfotballsatsingen faller på
plass.
Vi mente også at vi trengte spiller på aldersbestemte kretslag og J16 i interkrets. Vi har
vinteren 2018/19 hatt syv jenter inne på kretslag, og j16 spilte interkrets i høst. I årets NM
for J16 endte reisen etter innledende runder, mens J19 kom helt til kvartfinale i årets
sluttspill. Damelaget var er av det yngre slaget og er ett i all hovedsak lokalprodusert lag. Det
er vi stolte av og ser viktigheten av at vi jobber målrettet for å opprettholde.
Godt arbeid på aldersbestemt nivå sikrer framtida for 1.divisjon- her må det skrus til litt for å
øke trykket for å sette arbeidet i system og sikre en forutsigbar fotballhverdag for de som vil
mest. Hospiteringssytemer er lagt i hatten tidlig i 2019 og jobbes i disse dager med å
presiseres og utfylles i forhold til egen sportsplan og fotballkretsens forventninger om
oppfølging av kretslagsspillere.
Senior damer
Damelagene våre ble i år slanket fra 3 til 2, og vi stilte lag i 2. og 4. divisjon. De skilte også lag
på treningsfeltet og en hverdag preget av hyppig kampfrekvens ble betraktelig lettet.
2. divisjons lagets reise gjennom 2018 sesongen er grundig omtalt i vedlegget, ført i pennen
av vår egen Andreas Soltvedt. Vi kunne sagt så mye om så mange, men Andreas har laget en
beretning det er verdt å lese. Vi er så stolt, så stolte. Av laget, av jentene, av de lokale, de
unge, forbildene som har valgt oss framfor andre og større klubber, av trenere, av
støtteapparatet, av samspillet, av spilll-gleden. Av ALT! Vi kan ikke annet å stille oss bak
jenter og trener, og klappe høylytt. Vi er så stolte av det vi har fått til! At laget i tillegg fikk
Teleidrettens pris «årets lag» og avtroppende trener Even Vala fikk prisen «Årets
fotballnavn» forsterker go` følelsen og beviser at jobben som er lagt ned er blitt lagt merke
til av flere.
4. divisjons laget gikk gjennom et ørlite hamskifte hvor mange erfarne spillere forlot oss,
mens nye yngre spillere kom til. Laget har bestått av en herlig miks av erfaring, trygghet og
friske bein og nye impulser. Fordi spillerne er i ulike livsfaser er det innimellom litt tungt å
skaffe nok friske bein, men jentene har slått fra seg og kan se tilbake på en godt gjennomført
sesong og endte til slutt på en delt 3.plass på tabellen, a poeng med Skade/Ulefoss.

Senior herrer
«Student-laget» vårt er ikke lenger hovedsakelig studenter med en god miks av tidligere
studenter og Notodden-gutter med det til felles at det er gøy å spille fotball. Laget trente
godt gjennom vinteren, men stallen var tynn da første seriekamp sto for tur. De har vokst i
omfang i løpet av sesongen og til tross for sure nabo-oppgjør endte vi på en fin 4.plass.
Dette er trenerens vurdering:
Fjoråret gikk ikke helt som planlagt. Vi har lenge med i toppen, men mot slutten tapte vi for
mange poeng i viktige kamper. Vi hadde stort sett en god defensiv struktur hele sesongen og
det er noe vi vil bygge videre på i år. Det offensive vi viste i fjor må opp mange hakk. Vi
skapte ikke nok muligheter og vi satt veldig få av de vi fikk. Det er ikke likt oss, så da ble det
enkelt å velge et mål for denne sesongen. Det er å bedre oss i den offensive delen av spillet
vårt. Vi kommer også til å legge om formasjonen i år til 4-3-3 / 4-2-3-1. Vi tror dette vil hjelpe
oss til å komme til flere muligheter enn i fjor. Vi havner på 4.plasssom nyopprykka i 5.div. Så
vi kan kalle det en ok sesong og setter som mål å være helt i toppen i år.

Snøgg super
Vår største stolthet, Snøgg super, som vanlig ledet an av Henrik Steinmoen kom hjem fra
landsturneringen med den største bøtta. Gjengen trente en gang i uka, året i gjennom og ut
fra det vi kan hører når vi befinner oss på treningsfeltet samtidig så er engasjementet stort
og spillgleden større. Vi gratulerer spillere og et tålmodig og trofast støtteapparat med
seieren i landsturneringen og Henrik Steinmoen med Telemarks fotballkrets heder gjennom
innsatsprisen.
Kuriositet; veteran
Siden 2013 har Snøgg damer veteran deltatt på MenyCup på Follo, en innendørs veterancup
som samler lag hovedsakelig fra Oslo og indre Oslofjord området. En gang har bøtta blitt
med hjem og i 2018 kom laget for andre gang på den sure sølvplassen med tap på sudden
death i finalen. Nytt av året er at veteran gutta også har børstet støvet av skoene og deltok i
juni på Polly cup- for enkelte over 30 år siden de sist spilte i den samme turneringen. De
måtte også ta til takke med sølvet, men vi gleder oss over at tidligere Snøggere tar på seg de
grønn/hvite drakta igjen og vennskap, fotballglede og vinnervilje lever videre tiltross for at
de fleste må lete i historiebøkene for å finne tidligere bragder.
Hvor er vi nå?
Å få til en bærekraftig utviklingsmodell avhenger av å ha styre og utvalg på plass. Når vi har
dette er vi i stand til å jobbe etter målene vi har satt oss, men sårbarheten i å være avhengig
av enkeltpersoner har preget klubben gjennom de siste årene. Med tanke på at
utgangspunktet for systematisk arbeid var dårlig i 2018(styret var ikke på plass før i
september) er de sportslige resultatene enda mer gledelig.
Vi ser fram til et nytt år hvor det ligger bedre til rette for å nå målene om et mer
systematisert arbeid da vi stadig vokser på oss erfaring med å være dugnadsdrevet. Vi har et

utprøvd årshjul å jobbe etter og et sportslig utvalg med delegerte arbeidsoppgaver. Vi vet
mer om hvor vi vil, og har tanker om hvordan vi skal komme dit.
Vi ser at å nå dette målet kan oppleves som en tålmodighetsprøve i en dugnadsdrevet klubb,
men vi har troa og benytter anledningen til å takke alle som stiller opp for å spillerne i
klubben- både de som har et konkret oppdrag som ivaretar spillere på og utenfor banen,
spiller- og lagsutvikling og som jobber for at alle, små som store skal forbinde fotball med
glede, mestring og opplevelsen av å være en del av noe større- et lag og en klubb.
Vi takker også alle som heier, kjøper kaffe og kaster søpla i riktig dunk- dere bidrar også til
gode fotballopplevelser for store og små fotballspillere gjennom oppmerksomhet og
engasjement for spillere, lag og klubb.
Vi viser for øvrig til lagenes egne årsrapport for mer utførlig omtale.
Samarbeid med NFK
I 2016 ble det skrevet en samarbeidsavtale mellom Snøgg og NFK som hadde som primær
funksjon å sørge for at fotballen i Notodden var klubbstyrt. Vi la ulike premisser til grunn for
å lykkes med dette og i løpet av 2018 var samarbeidet satt såpass godt i system at behovet
for å holde de fire ulike samarbeidspunktene var ikke lenger nødvendige. Hvor guttene skulle
spille var et av kjerneområdene og NFK gjorde på årsmøtet i 2017 avgjørelser for videre
satsning mot å bli en toppklubb som dermed gjorde dette punktet overflødig. Det vi fortsatt
samarbeider om er logistikk rundt trening og banekalendere. Dette tar NFK hovedansvaret
for ved at Snøggs kontaktperson melder inn behov som blir koordinert av Tore. Dette har
lettet jobben for oss og ivaretar at alle få trent også i de periodene hvor kamptrykket på
banen er som høyest ved at andre arenaer blir utnyttet.
Vi samarbeider om cupdeltagelse for lagene fra 13-15 år og reiste sammen til Norway cup i
2018 sesongen, og koordinerer i disse dager hvor vi skal reise i 2019.
I forbindelse toppsatsingen til NFK startet de en akademi- trening vinteren 2018 som gir
spillerne født i 2006 og 2007 som vil mest et utvidet treningstilbud. NFK har selv ikke spillere
i denne årgangen og vi setter stor pris på både treningstilbudet som styrker gutta, men også
samarbeidet mellom NFK og våre trenere i forhold til å utvikle kompetansen til både spillere
og trenere som kan tas med tilbake til fellesskapet på feltet og i klubben.

Representasjon
Klubben har vært representert ved Teleidrettens Festaften, kretsting, årsmøte Norsk
Toppfotball og sonemøter.

AVSLUTNING
Styret ønsker igjen å takke foreldre, trener og lagledere som stiller opp for barn som ønsker
å spille fotball. Uten deres bidrag hadde ikke Snøgg Fotball eksistert. Klubben har flere gode
samarbeidspartnere som gjør det mulig å opprettholde en god og forsvarlig aktivitet. Alle
disse er viktige støttespillere for det arbeid som Snøgg fotball utfører i lokalsamfunnet.

Notodden, 07.03.2019

……………………………..
Ola Wårås
Leder

…………………………………
Nina Skjulestad
Styremedlem

………………………………….
Veslemøy Wåle
Nestleder

………………………………………
Kenneth Bårdseng
Styremedlem

……………………………………
Arne Elgen
Styremedlem

Snøgg Fotball 1

Resultatregnskap 1 detaljert

Lisleheradveien 27
3678 NOTODDEN
Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3010

Salgsinntekter, høy mva

3020

Salgsinntekter, middels mva

3110

Salgsinntekter, avgiftsfrie

3120

Medlemskontingent

3125

Treningsavgift

3130

Tilskudd fra Norges Idrettsforbund

3150

Grasrotandel, NT

3170

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen

3185
3305
3320

Gaver, tilskudd

3340

Tilskudd fra Notodden Kommune

3350
3360
3370

-699,51

0,00

0,00

-61 701,72

-97 088,45

-75 000,00

0,00

-200,00

0,00

-321 116,00

-292 085,00

-290 000,00

-25 469,00

-7 250,00

0,00

-172 459,00

-223 045,00

-200 000,00

-75 834,67

-65 338,48

-65 000,00

-100 000,00

0,00

-100 000,00

Egenandel utstyr spillere

0,00

-21 032,00

-30 000,00

Snøgg Cup

0,00

-11 250,00

-10 000,00

-5 000,00

0,00

-5 000,00

-185 000,00

-25 000,00

-220 000,00

Egenandel treningsleir damelag

-39 800,00

-143 380,00

-40 000,00

Egenandeler cuper

-52 426,00

-75 470,00

-75 000,00

Norway Cup

-91 100,00

-70 500,00

-75 000,00

-1 130 605,90

-1 031 638,93

-1 185 000,00

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3610

Leieinntekter Notodden Kunstgress

3615

Driftstilskudd fra Notodden Kommune

3630

Bingo

-43 023,87

-50 656,50

-40 000,00

3640

Snøgg s Julekalender

-113 190,00

-110 950,00

-130 000,00

3650

Billotteri

-223 400,00

-228 500,00

-220 000,00

3655

Billotteri mva

-19 200,00

-4 800,00

-5 000,00

3672

Bluescamp diverse inntekter

-15 000,00

-17 200,00

-45 000,00

3695

ReiseLotteri

-134 009,00

-134 780,00

-125 000,00

3696

Reiselotteri, mva

0,00

-5 000,00

-5 000,00

3730

Sponsoravtaler avg pliktig

-245 000,00

-280 000,00

-300 000,00

3760

Sponsor/samarbeidsavtaler

-6 700,00

-8 550,00

-10 000,00

3800

Gevinst ved avgang av anleggsmidler

-86 253,50

0,00

-140 000,00

3940

Billettinntekter

Annen driftsinntekt
Driftsinntekter

-22 950,00

-28 560,00

-25 000,00

-215 238,50

-210 394,73

-210 000,00

0,00

-100,00

0,00

-1 123 964,87

-1 079 491,23

-1 255 000,00

-2 254 570,77

-2 111 130,16

-2 440 000,00

Driftskostnader
Varekostnad
4010

Innkjøp varer, høy mva

12 006,66

3 145,40

3 500,00

4020

Innkjøp varer, middels mva, kiosk

36 357,16

48 650,68

50 000,00

4110

Innkjøp varer, avgiftsfritt

4111

Dommerutgifter

4200

Div kostnader egne arrangement

4222

Påmelding andre cuper

4226
4240
4250

Prosjekt toppfotball

4253

Idrettsmateriell

4255

Utstyr spillere

4260

Prosjekt Sonetrening

4280

Treningsleir

4310

Trenerutdanning

4320

Lederutdanning

4331

Investering kunstgress

4332

Investering i garderoberDNB

3 513,00

365,82

0,00

100 888,60

99 277,22

100 000,00

0,00

9 937,50

10 000,00

103 930,00

116 518,00

120 000,00

Snøgg cup

0,00

16 726,00

20 000,00

Norway Cup

124 688,00

94 410,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

69 040,90

41 129,00

50 000,00

103 876,42

51 718,69

50 000,00

18 750,00

800,00

10 000,00

139 390,00

219 225,00

140 000,00

11 900,00

5 000,00

40 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

113 100,00

113 586,25

0,00

100 000,00

837 926,99

706 903,31

966 600,00

0,00

0,00

5 000,00

Varekostnad
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig
4290

Skadebehandling
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3678 NOTODDEN
Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftskostnader
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig

0,00

0,00

5 000,00

102 630,00

102 630,00

105 000,00

0,00

18 000,00

0,00

5 299,80

2 266,00

55 000,00

5010

Faste lønninger

5011

Honorar inkl FP , uten AGA

5014

Honorar inkl feriepenger

5015

Lønn , ikke avgiftspliktig

10 000,00

0,00

0,00

5190

Påløpne feriepenger

13 515,60

12 315,60

12 780,00

5215

Fri telefon

3 757,60

0,00

0,00

5220

Fri telefon

4 392,00

1 464,00

0,00

5291

Motkonto for gruppe 52

-4 392,00

-1 464,00

0,00

5410

Arbeidsgiveravgift

16 042,57

14 001,17

25 320,00

5411

Arb.giv.avg. pål. feriep.

1 736,46

1 736,46

1 900,00

5800

Refusjon av sykepenger

0,00

-7 061,00

0,00

152 982,03

143 888,23

200 000,00

Lønnskostnad
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler
6000

Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.

0,00

28 400,00

0,00

6010

Avskrivning på transportmidler, maskiner

63 749,00

38 655,00

0,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

63 749,00

67 055,00

0,00

Annen driftskostnad
6150

Notodden Kunstgress

31 553,06

96 620,47

100 000,00

6155

Kunstgress undervarme

320 370,00

125 123,00

250 000,00

6200

Administrasjonsutgifter

11 104,77

9 695,00

10 000,00

6340

Lys, varme

42 839,71

37 205,00

40 000,00

6450

Leie datasystemer

0,00

8 455,00

0,00

6700

Revisjons- og regnskapshonorar

50 000,00

49 850,00

50 000,00

6800

Kontorrekvisita

2 618,50

2 232,94

5 000,00

6850

Annonser

7 026,88

6 535,63

8 000,00

6860

Møter, kurs, oppdatering mv.

0,00

0,00

5 000,00

6862

Årsavslutning

26 158,25

7 064,00

100 000,00

6863

Deltakelse andre møter

6900

Telefon

6940

Porto

7100

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

7105

Øreavrunding

7140

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

7150

Diettkostnader, oppgavepliktig

0,00

2 000,00

2 000,00

7211

Overgangsgebyr/spillerkjøp

14 800,00

12 600,00

15 000,00

7220

Påmeldingskontingent krets

63 682,00

61 524,00

65 000,00

7230

Kontingent Allianseidrettslaget

0,00

8 400,00

8 400,00

7240

Forsikring spillere, senior

35 400,00

46 000,00

50 000,00

7410

Reiselotteri, utgifter

7415

Billotteri, utgifter

7420

Julekalender

7430

Bingo

7440

1 279,00

510,00

0,00

10 723,15

15 823,57

20 000,00

0,00

2 544,00

3 000,00

115 864,00

72 107,00

40 000,00

0,00

-0,27

0,00

33 831,00

7 099,05

30 000,00

27 000,00

29 053,00

30 000,00

149 424,66

151 673,64

155 000,00

33 094,90

46 037,00

50 000,00

1 700,00

0,00

2 000,00

Gaver

0,00

0,00

5 000,00

7500

Forsikringspremier

0,00

0,00

5 000,00

7550

Garanti- og servicekostnader

0,00

605,48

0,00

7770

Bank og kortgebyrer

5 911,79

5 889,52

15 000,00

7830

Tap på fordringer

1 250,00

29 550,00

15 000,00

7900

Beholdningsendring anlegg under utførels

0,00

0,00

50 000,00

Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat

985 631,67

834 197,03

1 128 400,00

2 040 289,69

1 752 043,57

2 300 000,00

-214 281,08

-359 086,59

-140 000,00

Finansinntekter og finanskostnader
Utskrevet av Roar Uglem 04.03.2019 08:48:00.
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Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt
8050

Annen renteinntekt

-275,88

-19,23

0,00

-275,88

-19,23

0,00

-275,88

-19,23

0,00

5 724,91

8 158,34

0,00

5 724,91

8 158,34

0,00

Finanskostnader

5 724,91

8 158,34

0,00

Finansinntekter og finanskostnader

5 449,03

8 139,11

0,00

-208 832,05

-350 947,48

-140 000,00

-208 832,05

-350 947,48

-140 000,00

-208 832,05

-350 947,48

-140 000,00

0,00

350 947,48

0,00

0,00

350 947,48

0,00

0,00

350 947,48

0,00

0,00

350 947,48

0,00

Annen renteinntekt
Finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
8150

Annen rentekostnad

Annen rentekostnad

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader
Resultat før skattekostnad

Årsoverskudd / Underskudd
8980

Avsatt til fri egenkapital

Annen egenkapital
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

Disponeringer
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Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Hittil i år

Periodeutvalg i
fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1160

Kiosk

Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom

77 545,28

77 545,28

97 245,28

97 245,28

77 545,28

77 545,28

97 245,28

97 245,28

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
1235

Fotballmål 2018

27 840,00

27 840,00

1245

3 er fotballbane

55 583,00

55 583,00

1265

Stadion ur

12 250,00

12 250,00

18 375,00

18 375,00

1290

Varmeveksler

174 284,50

174 284,50

203 331,50

203 331,50

269 957,50

269 957,50

221 706,50

221 706,50

347 502,78

347 502,78

318 951,78

318 951,78

244 600,00

244 600,00

Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner
Sum Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
1340

Andel i Snøgghuset

Sum Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert
Sum Finansielle anleggsmidler
Sum Anleggsmidler

0,00

0,00

244 600,00

244 600,00

0,00

0,00

244 600,00

244 600,00

347 502,78

347 502,78

563 551,78

563 551,78

2 376,00

2 376,00

Omløpsmidler
Varer
Varer
1480

Forskuddsbetaling til leverandører

Sum Varer
Sum Varer

0,00

0,00

2 376,00

2 376,00

0,00

0,00

2 376,00

2 376,00

23 740,00

23 740,00

5 312,50

5 312,50

Fordringer
Kundefordringer
1510

Kundefordringer

1520

Andre kortsiktige fordringer

111 911,03

111 911,03

23 771,11

23 771,11

1580

Avsetning tap på fordringer

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

130 651,03

130 651,03

24 083,61

24 083,61

130 651,03

130 651,03

24 083,61

24 083,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

203 410,16

203 410,16

208 216,36

208 216,36

-79,44

-79,44

21 269,46

21 269,46

Sum Kundefordringer
Sum Fordringer
Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Sum Markedsbaserte aksjer
Sum Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1910

Kasse

1930

Bank 2699 44 13359

1931

Sparebank 1

1933

Billodd 44 13375

1938

Kronerulling, stadionur

1940

Bankinnskudd for skattetrekk 2610 19 65596

1950

Bank høyrente 45 06365

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler

Sum Eiendeler
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38 489,96

38 489,96

600,07

600,07

5 751,00

5 751,00

7 783,00

7 783,00

340 079,42

340 079,42

589 762,54

589 762,54

236 007,45

236 007,45

589 762,54

589 762,54

236 007,45

236 007,45

720 413,57

720 413,57

262 467,06

262 467,06

1 067 916,35

1 067 916,35

826 018,84

826 018,84
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Regnskapsår 2018 (01.01.2018-31.12.2018), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Hittil i år

Periodeutvalg i
fjor

Hittil i fjor

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Udisponert resultat

-208 832,05

-208 832,05

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-634 435,25

-843 267,30

-843 267,30

-634 435,25

-634 435,25

-97 376,96

-97 376,96

-140 655,68

-140 655,68

-97 376,96

-97 376,96

-140 655,68

-140 655,68

-97 376,96

-97 376,96

-140 655,68

-140 655,68

-35 504,98

-35 504,98

-32 634,14

-32 634,14

-35 504,98

-35 504,98

-32 634,14

-32 634,14

-7 756,00

-7 756,00

-5 744,00

-5 744,00

-66 224,88

-66 224,88

Opptj. egenkapital
Annen egenkapital
2050

Annen egenkapital

Sum Annen egenkapital
Sum Opptj. egenkapital
Sum Egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
2220

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2410

Leverandørgjeld

Sum Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
2610

Skattetrekk

2710

Utgående, høy mva

2715

Utgående, middels mva

-9 255,16

-9 255,16

2720

Inngående, høy mva

43 797,18

43 797,18

2725

Inngående. middels mva

5 453,55

5 453,55

2750

Oppgjørskonto merverdiavgift

20 952,06

20 952,06

7 566,06

7 566,06

2780

Skyldig arbeidsgiveravgift

-3 480,84

-3 480,84

-6 063,77

-6 063,77

2781

Arb.giv.avg. pål. feriep.

-1 736,42

-1 736,42

-1 736,46

-1 736,46

Sum Skyldig offentlige avgifter

-18 250,51

-18 250,51

-5 978,17

-5 978,17

Annen kortsiktig gjeld
2910

Skyldig lønn

-60 001,00

-60 001,00

2920

Skyldig feriepenger

-13 515,60

-13 515,60

-12 315,60

-12 315,60

Sum Annen kortsiktig gjeld

-73 516,60

-73 516,60

-12 315,60

-12 315,60

-127 272,09

-127 272,09

-50 927,91

-50 927,91

-224 649,05

-224 649,05

-191 583,59

-191 583,59

-1 067 916,35

-1 067 916,35

-826 018,84

-826 018,84

Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld

Sum Gjeld og egenkapital
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Snøgg Fotball - Driftsbudsjett 2019
Budsjett 2019
3010
3020
3015
3110
3120
3122
3125
3130
3135
3150
3170
3185
3305
3315
3320
3340
3300
3345
3335
3350
3360
3370

3610
3615
3630
3640
3650
3655
3672
3695
3696
3730
3760
3800
3940

4010
4020
4000
4110
4111
4114
4200
4222
4226
4240
4250
4253
4255
4258
4260

Salgsinntekter, høy mva
Salgsinntekter , kiosk
Salgsinntekter, supporterutstyr
Salgsinntekter avgiftsfrie
Medlemskontingent aktive
Medlemskontingent støttemedlemmer
Treningsavgift
Tilskudd Norges idrettsforbund - Momskomp
Tilskudd Norges idrettsforbund - LAM
Grasrotandel
Tilskudd Sparebankstiftelsen
Egenandel utstyr spillere
Hjartdalbankaktivitets- cup
Tele Trading cup jenter 16 - (Agilitas Cup)
Gaver
Tilskudd Notodden kommune - Prosjekt toppfotball
Tilskudd Notodden kommune - Kulturmidler
Toppfotballtilskudd
Reisetilskudd Norges Fotballforbund
Egenandel treningsleirer damelag
Egenandel andre cuper
Egenandel Norway Cup

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Salgsinntekter

Regnskap 2018
-80 000,00
-20 000,00
-290 000,00
-15 000,00
-90 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-85 000,00
-5 000,00
-190 000,00
-25 000,00
-40 000,00
-200 000,00
-40 000,00
-50 000,00
-75 000,00

Budsjett 2018

Regnskap 2017

kr
kr

-699,51 kr
-61 701,72 kr

kr
-75 000,00 kr

-97 088,45

kr
kr
kr
kr
kr

kr
-321 116,00 kr
-25 469,00
-172 459,00 kr

kr
-290 000,00 kr

-200,00
-292 085,00

kr
-200 000,00 kr

-7 250,00
-223 045,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-75 834,67
-100 000,00
-5 000,00
-185 000,00

-65 000,00
-100 000,00
-30 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-220 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

kr

-65 338,48

kr
kr
kr
kr
kr

-21 032,00
-11 250,00
-25 000,00

kr

-

kr
kr
kr

-39 800,00 kr
-52 426,00 kr
-91 100,00 kr

-40 000,00 kr
-75 000,00 kr
-75 000,00 kr

-143 380,00
-75 470,00
-70 500,00

kr

-1 405 000,00 kr

-1 130 605,90 kr

-1 185 000,00 kr

-1 031 638,93

Leieinntekter bane
Driftstilskudd Notodden kommune
Bingo
Snøgg julekalender
Snøgg Billotteri
Billotteriet + mva
Bluescamp
Reiselotteri
Reiselotteri,mva
Sponsoravtaler avg. Pliktig
Sponsor/samarbeidsavtaler
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Billettinntekter
Annen driftsinntekt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-10 000,00
-220 000,00
-40 000,00
-130 000,00
-250 000,00
-25 000,00
-140 000,00
-350 000,00
-15 000,00
-45 000,00
-1 225 000,00

-22 950,00
-215 238,50
-43 023,87
-113 190,00
-223 400,00
-19 200,00
-15 000,00
-134 009,00
-245 000,00
-6 700,00
-86 253,50
-1 123 964,87

-25 000,00
-210 000,00
-40 000,00
-130 000,00
-220 000,00
-5 000,00
-45 000,00
-125 000,00
-5 000,00
-300 000,00
-10 000,00
-140 000,00
-1 255 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-28 560,00
-210 394,73
-50 656,50
-110 950,00
-228 500,00
-4 800,00
-17 200,00
-134 780,00
-5 000,00
-280 000,00
-8 550,00
-100,00
-1 079 491,23

Sum driftsinntekter

kr

-2 630 000,00 kr

-2 254 570,77 kr

-2 440 000,00 kr

-2 111 130,16

Varekostnad
Innkjøp varer, høy mva kiosk
Innkjøp varer, middels mva kiosk
Innkjøp varer, supporterutstyr
Innkjøp varer, avgiftsfritt
Dommerutgifter
Kjøregodtgjørelse
Div kostnader egne arrangement
Påmelding andre cuper
Kostnader Tele Trading Cup
Norway Cup/Dana Cup
Prosjekt toppfotball
Idrettsmateriell
Utstyr spillere
Utstyrsavtale senior damer
Sonetrening

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 000,00
20 000,00
20 000,00
120 000,00
10 000,00
110 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
50 000,00

kr
kr

12 006,66 kr
36 357,16 kr

3 500,00 kr
50 000,00 kr

3 145,40
48 650,68

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 513,00 kr
100 888,60 kr
kr
kr
103 930,00 kr
kr
124 688,00 kr
kr
69 040,90 kr
103 876,42 kr

kr

18 750,00 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100 000,00
10 000,00
120 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00

kr
kr

365,82
99 277,22

kr
kr
kr
kr

9 937,50
116 518,00
94 410,00

kr
kr

41 129,00
51 718,69

10 000,00 kr

800,00

Snøgg Fotball - Driftsbudsjett 2019
4280
4290
4310
4320
4331
4332
4226

Treningsleir
Skadebehandling
Trenerutdanning
Lederutdanning
Investering stadion
Investering garderober og kjeller
Hjartdalsbankaktivitets cup
Varekostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

140 000,00
5 000,00
20 000,00
10 000,00
50 000,00
60 000,00
975 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

140 000,00 kr

kr
kr

65 000,00 kr
65 000,00 kr

139 390,00
11 900,00
113 586,25
837 926,99

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

140 000,00
5 000,00
40 000,00
10 000,00
113 100,00
100 000,00
20 000,00
1 021 600,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

219 225,00
5 000,00
16 726,00
706 903,31

152 982,03 kr

200 000,00 kr

143 888,23

63 749,00 kr
63 749,00 kr

50 000,00 kr
50 000,00 kr

67 055,00
67 055,00

kr
kr

31 553,06 kr
320 370,00 kr

100 000,00 kr
250 000,00 kr

96 620,47
125 123,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

11 104,77
42 839,71
50 000,00
2 618,50
7 026,88
26 158,25
1 279,00
10 723,15
115 864,00
33 831,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 000,00
40 000,00
50 000,00
5 000,00
8 000,00
5 000,00
50 000,00
20 000,00
3 000,00
40 000,00
30 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

9 695,00
37 205,00
49 850,00
2 232,94
6 535,63
7 064,00
510,00
15 823,57
2 544,00
72 107,00
7 099,05

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

14 800,00
63 682,00
35 400,00
27 000,00
149 424,66
33 094,90
1 700,00
5 911,79
1 250,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 000,00
15 000,00
65 000,00
8 400,00
50 000,00
30 000,00
155 000,00
50 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 000,00
12 600,00
61 524,00
8 400,00
46 000,00
29 053,00
151 673,64
46 037,00
5 889,52
29 550,00

Lønnskostnader

5000 Lønnskostnader med mer
Avskrivning. Varig driftamidl.og imat. eiendeler

6000 Avskrivning på bygning og annen fast eiendom

6150
6155
6300
6200
6340
6430
6440
6700
6720
6800
6850
6860
6861
6862
6863
6900
6940
7100
7105
7140
7145
7150
7211
7220
7230
7240
7410
7415
7420
7430
7440
7500
7770
7830

Annen driftskostnad
Drift av Notodden Kunstgressbane
Kunstgress undervarme/banevarme
Leie av Idrettsparken Notodden Fotball
Administrasjonskostnader
Lys, varme
Leie andre kontormaskiner
Leie andre maskiner
Revisjon- og regnskapshonorar
Honorare for økonomisk & juridisk bistand
Kontorrekvisita
Annonser
Møter, kurs, oppdateringer mv
Styrets møteutgifter
Kick off / Årsavslutning
Deltagelse andre møter
Telefon / Internett
Porto
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Øreavrunding
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
Reiser senior damer
Diettkostnader, oppgavepliktig
Overgangsgebyr
Påmelding krets
Kontingent Alliansen
Forsikring damelag/ herre
Reiselotteri, utgifter
Billotteri, utgifter
Julekalender
Bingo
Gaver
Forsikringspremier
Bank og kontogebyr
Tap på fordringer

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Annen driftskostnad

kr

1 450 900,00 kr

985 631,67 kr

1 028 400,00 kr

833 295,16

Driftskostnader

kr

2 630 900,00 kr

2 040 289,69 kr

2 300 000,00 kr

1 751 141,70

Driftsresultat

kr

900,00 kr

-214 281,08 kr

-140 000,00 kr

-359 988,46

150 000,00
100 000,00
100 000,00
10 000,00
40 000,00
50 000,00
2 500,00
8 000,00
5 000,00
25 000,00
10 000,00
10 000,00
180 000,00
30 000,00
350 000,00
15 000,00
65 000,00
8 400,00
40 000,00
30 000,00
155 000,00
35 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00

Årsmøte 2018
Styret foreslår å holde medlemskontingenten for 2019 uendret fra 2018.

Notodden, 07.03.2019

……………………………..
Ola Wårås
Leder

…………………………………
Nina Skjulestad
Styremedlem

………………………………….
Veslemøy Våle
Nestleder

………………………………………
Arne Elgen
Styremedlem

……………………………………
Kenneth Bårdseng
Styremedlem

Årsmøte 2018
6.1 Innkommet forslag: Lekeplassutstyr tilhørende Snøgg
Styret i Snøgg Fotball
v/styreleder Ola Vårås
Jeg ønsker følgende forslag behandlet på kommende årsmøte :
Lekeplassutstyr tilhørende Snøgg Fotball tilbys hentet på rot av private eller kommunale barnehageeiere
og eventuelt velforeninger .
Motivasjon
Snøgg Fotball eier en del lekeapparater som vi dessverre ikke holder vedlike og som ikke tilfredsstiller
lekeplassforskriften $16.
SF vil komme i et utføre om det skulle skje ulykker ved bruk av apparatene.
Apparatene ble i sin tid gitt oss av Sparebankstiftelsen og satt på plass på dugnad etter
forhåndsgodkjenning av Notodden kommune.
Vi ser at apparatene blir brukt av barnehager og barn skolepliktig alder.
SF har i dag ikke behov for å ha apparatene i vår eie da vi ikke er i stand til å oppfylle
sikkerhetsforskriften
" Den som eier eller anskaffer lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig kontroll og nødvendig vedlikehold
slik at sikkerhetsegenskaper opprettholdes.
I tillegg til å oppfylle lekeplassforskriften skal alle som er ansvarlig for lekeplasser ha et velfungerende
internkontrollregister "

Dersom Notodden kommune ikke ønsker å ha lekeapparatene der de er i dag, bør SF overdra utstyr til
kommunen mot at det legges kunstgress på området fra Snøgghuset - Lisleheradveien slik at vi øker
tilbudet til unge som da kan få spille 3-er fotball på egen bane.

Sveinung Hesjedal

Styrets innstilling:
Styret har bemerket seg at lekeplassutstyret er svært mye i bruk i forbindelse med aktiviteter på
stadion. Det foreslås at styret oppretter en vedlikeholdsplan og påser at utstyret ivaretas og
sjekkes i henhold til lekeplassforskriften. Denne vedlikeholdsplanen vil høre til Dugnad og
Vedlikehold, og styrets overordnede årsplan med oppgaver oppdateres til å gjenspeile dette.
Hva gjelder 3v3 baner vil dette ses på i sammenheng med bytte av banedekke. Er allerede dialog
med kommunens utnevnte prosjektleder på dette.

Notodden, 07.03.2019
Styret

