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1. Styrets arbeid

Styremøter
Hovedstyret har i perioden mars 2017 til mars 2018 avholdt 13 styremøter i tillegg til regulært
årsmøte. Hovedstyret i GØIF har i inneværende år hatt følgende sammensetning:
Leder:

Helge Siljan

Nestleder:

Bjørn Kaare Bøe

Styremedlem:

Lars Erik Høyer

Styremedlem/sportslig utvalg:
Styremedlem/aktivitetsgruppa:

Ingeborg Bøe

Sekretær:

Linda Kristiansen

Kasserer:

Monica Jessesen

Vara:

Ruben Asplund

Vara:

Marcus Wallin

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

Per Lien

Vaktmester:

Markus Selbach

Utleieansvarlig:

Markus Selbach

Kioskansvarlig:

Camilla Jahren-Andersen

Cupansvarlig:

Majken Guldbrandsen

Baneansvarlig:

Jan Larsen

Sponsoransvarlig:

Ken Harald Iversen

Trenerkoordinator >13 år:

Thomas Olafsen
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Regnskapsfører:

Miki v/Monica Jessesen

Valgkomiteen:

Ragna Susnic (leder)
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Ingeborg Bøe har møtt som GØIFs representant i Gokstad NMU.

2. Oppgaver året 2017
2.1 Vårdugnad
Vårdugnaden er en dugnad der alle lag bidrar til å sette Østerøya Idrettspark i stand for sesongen, og
til å gjøre enkelte oppgraderinger, reparasjoner og forbedringer.
Det ble skrevet en evaluering av dugnaden, og hovedpunktene gjengis her:
Dugnaden ble planlagt og ledet av Helge Siljan, leder for GØIF Hovedstyre. Datoen for dugnaden
var 22. april.
Oppgavene for dugnaden var i hovedsak oppgavene som går ut på å klargjøre anlegget for
sesongen. I tillegg ble det noen maleoppgaver (søndre vegg ble malt, samt handicaptoalettet og
rekkverket på terrassen), terrassen ved selskapslokalene ble oljet, og skaterampa fjernet.
Skjeggerød sponset dugnadsmat i form av grillpølser. Takk til Skjeggerød for det! Alle deltagere
fikk i tillegg en gratis brus, og gratis kaffe.
2.2 Oppgradering og drift av garderober, klubbhus og anlegg
Oppgradering av garderober ble fortsatt under vårdugnaden 2017, og garderobene framstår nå i
bedre stand.
Selskapslokalene har blitt leid ut til en rekke arrangementer. Imidlertid har leieinntektene falt en
del, fra 54.750 i 2016 til 41.300 i 2017. I tillegg er inventaret nokså nedslitt, så konseptet for utleie
må vurderes. Markedet for utleie kan forventes å bedres i 2018, da Gjekstad Misjonshus slutter med
utleie. En ny varmepumpe ble installert i 2017.
Hovedkjøkkenet ble i 2017 delvis leid ut til Lunsjbord AS, som en videreføring av avtalen fra 2016.
Leieforholdet ble avsluttet i september.
Avtalen med utleie til barnehagen som ble reforhandlet høsten 2015, og har sikret faste leieinntekter
i 2016 og 2017. Barnehagen er en viktig samarbeidspartner for GØIF.
Gapahuk ble satt opp i desember 2016/januar 2017 med hjelp fra Pensjonistgruppa på Store Bergan,
og med økonomisk støtte fra Sparebank 1 Gavefond. Det ble også etablert bålplass og handicapaksess. Det er avtalt med Høgenhall barnehagen at vedlikeholdet av gapahuken skal deles mellom
GØIF og barnehagen. Barnehagen malte gapahuken etter at Pensjonistgruppa hadde grunnet den.
Barnehagen og hele Sandefjords befolkning er velkomne til å benytte gapahuken.
Kiosken på GØIF er svært viktig for nærmiljøet. 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
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økonomi. Kiosken ble vesentlig oppgradert i 2017, og det ble invester kr. 48.478 i nytt inventar og
profesjonelle tjenester. Kiosken fremstår mer funksjonell etter denne oppgraderingen.
Drift av kiosken foregår på dugnads-basis, der hvert lag får ansvar for å stille med kioskvakt hver
uke. Kioskansvarlig koordinerer dette. Kiosken er normalt åpen mandag – torsdag 17.00-21.00.
Kiosken er en viktig inntektskilde for GØIF.

3. Innkreving av kontingenter og treningsavgift
Det har vært gjennomført et omfattende arbeid med å innkreve medlemskontingenter,
treningsavgifter, sponsormidler og utleie, og det har gitt resultater. Klubben har nå mindre
utestående, men arbeidet med å innkreve utestående er ikke ferdig. Styret har vedtatt at kontingent
og treningsavgift for 2017 MÅ betales for de som skal være med videre i 2018.
Pr. 31.12.2017 var det utestående 46.800 i treningsavgift, og 14.000 i medlemsavgift.

4. Fotballfritidsordning (FFO)
I tråd med 2016 årsmøtets vedtak ble FFO startet på GØIF i august 2017. Etter intervju av 5
kandidater ble en leder for FFO ansatt, i stilling som «Klubbadministrator med ansvar for FFO og
nærmere definerte oppgaver». I tillegg ble to assistenter ansatt på times-basis.
For mer detaljer fra driften, se egen årsrapport for FFO. Nøkkelinformasjon er imidlertid:
• Tilbudet har vært godt mottatt, og driften har fungert bra.
• Økonomisk var det budsjettert med et underskudd på 626.346 kNOK, mens det reelle
underskuddet ble 440.894 kNOK, altså 185.542 kNOK bedre enn budsjett. Det positive
avviket skyldes at kostnadene ble lavere kostnader, og overgikk sviktende inntekter i forhold
til budsjett.
• Det at FFO leder også utfører klubboppgaver har lettet vesentlig på arbeidspresset for de
mest sentrale styremedlemmene, og til en viss grad kompensert for manglende sportslig
leder i 2017.

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

6. Økonomi
Klubben har god økonomi og god økonomistyring, vi ser resultatet av alt det flotte arbeidet som alle
gjøre for klubben. Årsresultatet er et underskudd 126.954 NOK mot et budsjettert underskudd på
547.076 NOK, altså er resultatet 420.122 NOK bedre enn budsjett. Underskuddet dekkes inn av
egenkapital, som er på 4.082.599 NOK etter inndekning. Tatt i betraktning at klubbens årlige totale
utgifter er ca. 2,1 mill. NOK så er klubbens økonomiske situasjon god.
Underskuddet er mindre enn budsjettert, hovedsakelig pga. innsparinger i driften. Fotballgruppa,
Aktivitetsgruppa og Hovedlaget gikk alle med et overskudd, mens FFO gikk med et underskudd.
Underskuddet i FFO forventes å fortsette i 2018, men gradvis bedre seg til balanse eller overskudd i
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2019. I tråd med årsrapporten fra 2016 settes det av 180.000 NOK også i år for renovering av
kunstgresset.

I 2017 ble salg av GØIF kalendere avviklet pga. mye motstand mot dette i klubben. Det førte til en
lavere inntekt på ca. 50.000 NOK. Fra kalendersalg i 2016 har klubben 11.900 NOK i utestående
betalinger. Styret har vedtatt å avskrive dette som tap.
Styret foreslår en økning i medlems- og treningsavgifter i en egen sak til Årsmøtet.

7. Medlemmer
Klubben har pr i dag ca. 400 medlemmer, fordelt med 32 på aktivitetsgruppa, 281 aktive
fotballspillere og resterende familie- og støttemedlemmer. Medlemssystemet Klubbadmin ble tatt i
bruk i 2017. Dette er NIF’s eget medlemssystem, og vil bli brukt til fakturering, rapportering og noe
kommunikasjon framover. Alle tillitsvalgte skal forelegge politiattest for klubbens Politiattestansvarlig.
Medlemsutviklingen siden 2015 er vist grafisk nedenfor. Den fallende tendensen fra 2017 til 2018
antas å skyldes opprydding i medlemsregisteret.

8. 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. Vi oppfordrer lagene til å legge link til
hjemmesiden på Facebook-sidene, når nyheter publiseres.
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GØIF legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Av tillitsvalgte består Hovedstyret av 50% menn
og 50% kvinner (3 av hver). Av lagledere og trenere er det 21% kvinner og 79% menn. Klubben har
en egen «Jente-ansvarlig» som skal legge til rette for rekruttering av jenter. I klubbens totale
medlemsmasse er 28% kvinner.
Inkludering av vanskeligstilte familier er viktig for GØIF, og støttes av Sandefjord kommune
gjennom «Aktivitetskortet». GØIF har en egen Medlemsansvarlig som hjelper medlemmer som
trenger det å få godkjent sine søknader. I tillegg har GØIF mottatt «Inkluderingsstøtte» fra
Sandefjord Idrettsråd, som brukes til utstyr og aktivitet.

10. Kvalitetsklubb og Fair play
GØIF ble sertifisert som kvalitetsklubb i 2016, og er også Fair play klubb. Sertifiseringene er gjort
av NFF Vestfold, og arbeidet med å bli kvalitetsklubb har pågått siden 2014.
Kursing har vært videreført i 2017, og UEFA C-lisens ble gjennomført høsten 2017. For omtale, se
GØIFs nettsideartikkel.

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, Sandefjord 2018-02-27

Helge Siljan
Styreleder GØIF Hovedlag
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