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Årsberetning 2016
GØIF Hovedlag
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1. Styrets arbeid

Styremøter
Hovedstyret har i perioden mars 2016 til mars 2017 avholdt 12 styremøter i tillegg til årsmøtet og
ett ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret i GØIF har i inneværende år hatt følgende sammensetning:
Leder:

Helge Siljan

Nestleder:

Bjørn Kaare Bøe

Styremedlem:

Marie Teresa Fure Hansen

Styremedlem/sportslig utvalg:

Ole Sandeide

Styremedlem/aktivitetsgruppa:

Ingeborg Bøe

Sekretær:

Siw Hege Henriksen

Kasserer:

Monica Jessesen

Vara:

Kathrine Stein

Vara:

Ellen Aker-Iversen

Innkalt og til stede ved behov har også vært:
Medlemsansvarlig:

Per Lien

Vaktmester:

Tor Erling James Norøm (Noble)

Utleieansvarlig:

Markus Selbach

Kioskansvarlig:

Anette Hvidtsten

Cupansvarlig:

Majken Guldbrandsen

Baneansvarlig:

Jan Larsen

Sponsoransvarlig:

Ken Harald Iversen

Trenerkoordinator >13 år:

Thomas Olafsen
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Regnskapsfører:

Miki

Valgkomiteen:

Ragna Susnic (leder)

Ingeborg Bøe har møtt som GØIFs representant i Gokstad NMU.

2. Oppgaver året 2016
2.1 Gapahuk
Høsten 2015 ble det søkt om støtte fra NMU til å sette opp en gapahuk og 3 flaggstenger.
Gapahuken ble innvilget, og ble satt opp i november/desember med innleid hjelp fra
Dugnadsgruppa på Store Bergan. Selve oppsettingen er sponset av Sparebank1 stiftelsen i tillegg til
at egne midler er brukt.
Det er gjort en avtale med Høgenhall Barnehage om å dele på vedlikeholdet av gapahuken.
Deriblant skal barnehagen besørge maling våren 2017.
Flaggstenger ble kjøpt inn og satt opp for klubbens regning.
2.2 Oppgradering og drift av garderober og klubbhus.
Oppgradering av garderober ble fortsatt under vårdugnaden 2016, og garderobene framstår nå i
bedre stand.
Selskapslokalene har blitt leid ut til en rekke arrangementer.
Kjøkkenet er i 2016 delvis leid ut til Lunsjbord AS, som er et nystartet firma. Som leie får GØIF
dekket strøm, samt at Lunsjbord AS besørger utvasking etter utleie av selskapslokalene og således
har hatt vesentlige besparelser i 2016.
Avtalen med utleie til barnehagen ble reforhandlet høsten 2015, og har sikret høyere faste
leieinntekter i 2016. Dette har bidratt vesentlig til det økonomiske resultatet.
2.3 Innkreving av utestående kontingenter
Det har vært gjennomført et omfattende arbeid med å innkreve utestående medlemskontingenter og
andre innbetalinger av eks. sponsormidler, kalendersalg og utleie. Gjennomgangen av utestående
innbetalinger hos medlemmer, gode purrerutiner sammenholdt med utregistrering i FIKS og
spilleforbud for dem som ikke betaler har gitt resultater. Klubben har nå mindre utestående, men
arbeidet med å innkreve utestående er ikke ferdig.
2.4 Vårdugnad
Vårdugnaden ble gjennomført i april og brukt til å rydde anlegget samt gjennomføre mindre
oppgraderinger. Blant annet ble tre flaggstenger ble satt opp.
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Under vårdugnaden arrangerte NFF en offisiell markering av at GØIF ble akseptert som
«Kvalitetsklubb» i hht. NFF’s krav.
2.5 Fotball Fritidsordning (FFO)
I tråd med 2016 årsmøtets vedtak ble det utredet mulig etablering av FFO på GØIF. Styret anbefalte
å etablere FFO, og dette ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte 15. desember 2016.

3. Sportslig aktivitet
Her vises til årsrapporten fra Aktivitetsgruppa og Sportslig utvalg fotball.

4. Økonomi
Klubben har god økonomi og god økonomistyring, vi ser resultatet av alt det flotte arbeidet som alle
gjøre for klubben.. Årsresultatet til hovedlaget er et overskudd på ca. 1.3 millioner NOK, og
klubben har bankinnskudd på ca. 3,5 millioner NOK. Resultatet i 2016 ble høyere enn forventet
mye pga. etterslep på spillemidler, samt ikke budsjettert spillerkompensasjon. Det har også kommet
til nye sponsorer.
Overskuddet er større enn budsjettert, men høy egenkapital vil komme godt med i 2017. FFO
etablering er forventet å koste en del i oppstarten i 2017, samt at det bør settes av ca. 180.000 NOK
hvert år for renovering av kunstgresset.
Grunnet klubbens gode økonomi anbefaler styret å holde medlems- og treningsavgifter uendret, selv
om den opprinnelige planen var en økning på 50 NOK/år som kompensasjon for bortfall av
kalendersalg. (Fortjenesten på salg av kalendere for 2017 er ca. 50.000 NOK, og denne inntekten
faller bort da avtalen med BK løper ut, hvor vi i 3 år har fått gratis trykking av kalendere).

5. Medlemmer
Klubben har pr i dag 500 medlemmer, fordelt med 38 på aktivitetsgruppa, 382 aktive fotballspillere
og resterende familie- og støttemedlemmer. Et nytt medlemssystem, Klubbadmin, har blitt tatt i
bruk. Dette er NIF’s eget medlemssystem, og vil bli brukt til fakturering og noe kommunikasjon
framover.
Medlemsutviklingen siden 2015 er vist grafisk nedenfor.
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6. Informasjonsarbeid
GØIF`s egne hjemmesider, www.goif.no, er en av klubbens viktigste informasjonsformidlere.
Mange lag bruker også Facebook til praktisk informasjon. Det er OK, men det er viktig at alle lag
har informasjon tilgjengelig på nettsidene også.

7. Diverse
Kiosken på GØIF er svært viktig for vårt nærmiljø. Arbeidet som fotballstyret og foreldre fra alle
lag gjør her gir en kjærkommen og viktig samlingsplass i hverdagen på GØIF, samt et bidrag til
GØIFs økonomi.

8. Kvalitetsklubb og Fair play
GØIF ble sertifisert som kvalitetsklubb i 2016, og er også Fair play klubb. Sertifiseringene er gjort
av NFF Vestfold.

EN STOR TAKK rettes til trenere, lagledere, oppmenn, deltagere i styrer, samt foreldre i alle lag
for god innsats og lagånd gjennom året. Dere gjør alle en uvurderlig innsats for at vi skal få et godt
nærmiljø å bo i.

For hovedstyret i Gøif
Helge Siljan
Leder
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