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Årsrapport for GØIF 2018
1. Styrets arbeid

Styremøter
Hovedstyret har i perioden mars 2018 til mars 2019 avholdt 12 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 Høier

Styremedlem/sportslig utvalg:

Thomas Olafsen

Styremedlem/aktivitetsgruppa:

Ingeborg Bøe

Sekretær:

Linda Kristiansen

Kasserer:
Har ikke hatt kasserer i 2018, derfor har leder & nestleder
utført nødvendige oppgaver i samarbeid med regnskapsfører.
Vara:

Ruben Asplund

Vara:

Marcus Wallin

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

Per Lien

Klubbadministrator & FFO leder:

Chris Michael Olsen

Kioskansvarlig:

Camilla Jahren-Andersen

Baneansvarlig:

Claes Bergsvåg

Regnskapsfører:

Miki v/Monica Jessesen Q1-Q2, deretter Rose-Marie Badski Thorsen.

Valgkomiteen:

Ragna Susnic (leder)

Ingeborg Bøe har møtt som GØIFs representant i Gokstad NMU.
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2. Oppgaver året 2018

Årsrapport for GØIF 2018

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 ikke i denne rapporten.
Dugnaden ble planlagt og ledet av Helge Siljan, leder for GØIF Hovedstyre. Datoen for dugnaden
var lørdag 14. april. Noe is og snø skapte utfordringer, men med seriestart 10. april var det ikke
mulig å utsette dugnaden.
Oppgavene for dugnaden var i hovedsak oppgavene som går ut på å klargjøre anlegget for
sesongen. I tillegg ble det noen oppgaver utført før eller etter 14. april, basert på ansvarliges
tilgjengelighet. En egen liste over oppgaver for hvert lag ble laget og distribuert i forkant av
dugnaden.
Skjeggerød sponset rimelig dugnadsmat i form av grillpølser. Takk til Skjeggerød for det! Alle
deltagere fikk i tillegg en gratis brus, og gratis kaffe.
2.2 Drift av garderober, klubbhus og anlegg
Selskapslokalene har blitt leid ut til en rekke arrangementer. Leieinntektene har økt fra 2017 (NOK
41300) til 2018 (NOK 59013). Inventaret nokså nedslitt, men med økningen i leieinntekter er det
forsvarlig å gjøre noen investeringer i 2019. Markedet for utleie kan forventes fortsatt å være godt i
2019.
Hovedkjøkkenet ble i 2018 brukt av FFO på dagtid mandag-torsdag.
Avtalen med utleie til barnehagen som ble reforhandlet høsten 2015, og har sikret faste leieinntekter
også i 2018. Barnehagen er fortsatt en viktig samarbeidspartner for GØIF.
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
økonomi. Kiosken ble vesentlig oppgradert i 2017, i 2018 var det ikke behov for større
investeringer. 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. I tillegg åpnes kiosken ved spesielle arrangementer. Kiosken er en viktig inntektskilde
for GØIF, og et sosialt samlingssted for medlemmene.
Det ble utført hærverk på gapahuken som ble satt opp i 2017, ved at noen tente opp et bål på gulvet
inne i gapahuken. Dette til tross for et langvarig bålforbud i hele Sandefjord kommune på grunn av
tørke. Bålet ble oppdaget før gapahuken var overtent, og brannvesen og politi tilkalt. Politiet
registrerte en anmeldelse på forholdet, som ble henlagt etter to uker. En lærdom er at vi bør fjerne
alt som kan tenkes å oppfordre til grilling og bålbrenning når dette er forbudt.
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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. Inntektene kombinert på
medlemskontingent og treningsavgift gikk opp fra 272.650 i 2017 til 400.000 i 2018. Styret har
vedtatt at kontingent og treningsavgift for 2018 MÅ betales for de som skal være med videre i 2019.
Pr. 30.01.2019 var det utestående 17.900 i treningsavgift, og 6.000 i medlemskontingent for 2018.

4. Fotballfritidsordning (FFO)

I tråd med 2016 årsmøtets vedtak ble FFO startet på GØIF i august 2017. FFO har vært drevet av en
leder, i stilling som «Klubbadministrator med ansvar for FFO og nærmere definerte oppgaver». I
tillegg har 2-4 assistenter bidratt 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 215.324 NOK, mens det reelle
underskuddet ble 494.697 NOK, altså ca. 280.000 kNOK dårligere enn budsjett. Det
negative avviket skyldes at inntektene ble lavere enn budsjettert, samt at kostnadene ikke
kunne reduseres tilsvarende. 100% av lønns- og personalkost for leder av FFO ble ført på
FFO, selv om 50% av tiden ble brukt på andre klubboppgaver i hht. stillingsbeskrivelsen.
• Det at FFO leder også utførte klubboppgaver har lettet vesentlig på arbeidspresset for de
mest sentrale styremedlemmene, og bidratt til høyere inntjening i Hovedlaget og
Fotballgruppa.

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 overskudd på 242.840 NOK mot et budsjettert overskudd på
2.183 NOK, altså er resultatet ca. 240.000 bedre enn budsjett. Egenkapitalen er på 4.835.533 NOK.
Tatt i betraktning at klubbens årlige totale utgifter er ca. 2,1 mill. NOK så er klubbens økonomiske
situasjon god.
Overskuddet er større enn budsjettert, hovedsakelig pga. gode resultater i Hovedlaget, Fotball og
Aktivitet. Disse gruppene gikk alle med overskudd (hhv. Ca. 600.000/114.000/24.000 NOK), mens
FFO gikk med et underskudd på ca, 495.000 NOK. FFO forventes å bidra med et lite overskudd i
2019.

7. Medlemmer

Klubben har pr i dag ca. 350 medlemmer, fordelt med 27 på aktivitetsgruppa, 238 aktive
fotballspillere og resterende familie- og støttemedlemmer. Medlemssystemet Klubbadmin ble tatt i
bruk i 2017. Dette er NIF’s eget medlemssystem, og blir brukt til fakturering, rapportering og noe
kommunikasjon framover.
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Alle tillitsvalgte skal forelegge politiattest for klubbens Politiattest-ansvarlig.

Medlemsutviklingen siden 2015 er vist grafisk nedenfor. Den fallende tendensen fra 2017 til 2019
skyldes delvis opprydding i medlemsregisteret.

Medlemsutvikling i GØIF 2015-2018
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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.

9. Likestilling og integrering
GØIF legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Av tillitsvalgte består Hovedstyret av 67% menn
(4 stk) og 33% kvinner (2 stk). Av 61 lagledere og trenere er det 18% kvinner og 82% menn.
Klubben har en egen «Jente-ansvarlig» som skal legge til rette for rekruttering av jenter. I klubbens
totale medlemsmasse er det 28% kvinner og jenter.
Inkludering av vanskeligstilte familier er viktig for GØIF, og støttes av Sandefjord kommune
gjennom «Aktivitetskortet». GØIF bistår medlemmer som trenger det å få godkjent sine søknader. I
tillegg har GØIF mottatt «Inkluderingsstøtte» fra Sandefjord Idrettsråd på ca. 25.000 NOK, som
brukes til utstyr og aktivitet og gi tilbud til hele laget slik at alle kan være med.

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.
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Kursing har vært videreført i 2018. Klubbadministator / FFO leder har fullført UEFA B lisens i
2018.

EN STOR TAKK rettes til trenere, lagledere, 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 2019-02-26

Helge Siljan
Styreleder GØIF Hovedlag
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