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1. Åpning 
2. Godkjenne de stemmeberettigede 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4. Valg av dirigent 
5. Valg av referent 
6. Valg av 2 personer til å signere protokollen 
7. Valg av tellekorps 
8. Behandle Hovedstyrets Årsberetning 
9. Behandle klubbens Regnskap 
ÅRETS HEDERSBEVISNINGER!!!!!! 
10. Innkomne forslag 
11. Fastsetting av kontingent 
12. Behandle klubbens Budsjett 
13. Valg av revisor 
14. Valg av styremedlemmer 
  Formann 
  Nestleder 

Styremedlem for gruppene 
Samlet valg på styremedlemmer og vara  

  Hovedstyret 
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ÅRSMELDING 
Sotra Sportsklubb er en breddeklubb med sportslig aktivitet innen Fotball, Håndball 
Basketball og friidrett/mosjon. I tillegg har klubben en Idrettskole med allsidig aktivitet fordelt 
på skolene i nærområdet. 
Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark, og fra høsten 2013 ble kontorene 
flyttet til Sotra Arena. Klubbens sportslige aktivitet er primært i Straume Idrettspark, men det 
er også en vesentlig aktivitet i Bildøyhallen og på de nærmeste skolenes gymsaler. 
 

Styre og organisasjon 
 
Hovedstyret har i 2013 bestått av 9 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder. 
4 av styremedlemmene representerer idrettsgrenene Fotball, Håndball, Basketball og 
Idrettskolen. 

 
 
Styrets arbeid 
Det er avholdt 10 styremøter i perioden. 
Hovedoppgavene til styret har også i 2013 vært utbygging av Straume Idrettspark, etablering 
av avtaler som sikrer klubbens økonomiske drift og tilrettelegging for den sportslige 
satsingen i klubben. 
 

Styret har også vært sterkt engasjert og deltakende i byggingen av Sotra Arena som stod 
ferdig i august 2013. 
 

Organisasjon 
Irene Herdlevær:   Klubbsekretær, 100% stilling. 
Leif Gunnar Kleppevik:   Markedssjef, 50% i 12 mnd engasjement 
Jonny Rufus:   Leder FFO, 50% stilling 
Roy Nymark:    Leder kafe- og kioskdrift, 100% stilling 
 

Kurt Midttun:   Prosjektleder for Fotballhallen (frivillig verv) 
Sjur Århus:   Ansvarlig for FFO (frivillig verv) 

Siv Øye Carlsen  Deltaker prosjektgruppen, Sotra Arena 
Dan Christensen  Deltaker prosjektgruppen, Sotra Arena 

Dan Christensen Leder  Bjørn Schjerven Fotballeder 
Annette Lervik, Nestleder  Siv Øye Carlsen Håndballeder 
Truls Strandheim Styremedlem  Benedikte Hopland Tyssøy Basketballeder 
Gunnar Buvik Styremedlem  Erlend Schumann Leder Idrettskolen 
Trond Jetmundsen Varamedlem  Kurt Midttun Varamedlem 
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Truls Strandheim har i 2013 fungert som styrets representant for igangsetting av klubbens 
Ungdomsgruppe. Gruppen skal styres av ungdom fra klubben mellom 13 og 19 år, og 
aktiviteten skal primært være å skape sosiale arenaer for klubbens unge medlemmer. 

Det er totalt 1.876 medlemmer i Sotra Sportsklubb. Av disse er 144 med i en eller flere 
idretter, og 267 medlemmer er ikke aktive idrettsutøvere (tillitspersoner). 

Av 1.876 medlemmer er 1.609 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret. 

 
Fotball  

Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 1 80 54 8 10 
Menn 0 275 237 45 121 

Håndball  
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 0 245 172 20 58 
Menn 0 77 40 10 30 

Friidrett  
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 0 0 1 1 6 
Menn 0 0 5 1 6 

Basketball  
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
      

Kvinner 0 2 0 1 10 
Menn 0 6 0 0 1 

Idrettskole  
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
      

Kvinner 0 39    

Menn 0 47 0 0 1 
 

Håndball har hatt en negativ medlemsutvikling fra 2009 til 2012 som følge av dårlig 
treningskapasitet i kommunen. 

Dette er også hovedårsaken til at Sotra SK har vært en pådriver for å få bygget Sotra Arena, 
og hvor ett av argumentene fra klubben har vært frafallet. 
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Sotra Arena åpnet i august 2013 og allerede på de få høstmånedene har medlemstallet til 
håndball økt med 10%. 

Fotball er fremdeles største gruppen med et stabilt høyt medlemsantall. Også her forventes 
en merkbar økning når fotballhallen står ferdig sommeren 2014.  

Basket miljøet har hatt en negativ utvikling i hele landet, og det er heller ikke noe unntak i 
Sotra SK. Det vil i 2014 bli jobbet ekstraordinært med rekruttering i denne idretten. 

 

 

 

Idrettsskolen er basert på 6-åringer, noe som gjør at antallet varierer en del fra år til år siden 
alle er nyinnmeldte medlemmer. Snitt pr. år er ca. 80 medlemmer/6-åringer. 
 
Sotra SK opprettet i 2013 en egen mosjonsgruppe som er innmeldt i friidrettsforbundet. 
Gruppen har ikke kommet i gang ennå, og er derfor ikke med i oversikten. 
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SPORTSLIG 
Sotra SK har definert seg selv til å være en breddeklubb med tilbud for alle. Dette betyr at 
klubben skal gi et like godt tilbud til de som ønsker å satse hardt på idretten og til de som er 
med for å ha det kjekt på fritiden.  

VISJON 
En klubb for alle med idrett i et godt miljø 

Klubben har jobbet godt med å etterleve vår visjon, og har også dette som den viktigste 
rettesnoren i årene som kommer. 
Det vil alltid være utfordringer i det å skulle være en klubb for all – bl.a. på trenersiden hvor 
visjon og målsetting krever mer ressurser enn det klubben til tider har tilgjengelig. 
 

Enhetene har i sine sportsplaner en klar målsetting om å avansere i divisjonssystemet. 
Satsingen skal først og fremst skje gjennom egen rekruttering og talentarbeid, noe som gjør 
at målet vil ta lengre tid å nå enn om målet skulle nås ved bruk av mer penger. 

Våre A-lag i fotball og håndball var et stykke fra opprykksoppgjør i 2013. 
I forhold til klubbens langtidsstrategi om opprykk var dette likevel omtrent som forventet 
siden anlegg og organisasjon har fått 1.prioritet i en periode. 
For de kommende sesongene vil dette stille seg annerledes, hvor idrettssatsingen igjen vil ha 
1.prioritet for klubbens arbeid.  

  

 

 

Også i 2013 har Sotra SK mottatt oppmerksomhet for noen av lagenes holdning til Fair Play, 
bl.a. på NorwayCup hvor gutter 13 mottok NorwayCups FairPlay pris. Dette er noe Sotra SK 
jobber aktivt for å oppnå, og det er derfor ekstra gledelig når klubbens lag oppnår denne 
typen oppmerksomhet. 
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Fotball 
I fotball har de sportslige resultatene vært varierende for seniorlagene, både på kvinne- og 
herresiden, men henholdsvis 6. og 10. plass i respektive divisjoner. Herrelaget måtte foreta 
et trenerskifte midt i sesongen, i en situasjon 
hvor nedrykk truet. Det berget plassen og la 
grunnlaget for en offensiv satsing fremover. 
Kvinnelaget har gjennomført et 
generasjonsskifte, fått ny trener og lagt et godt 
grunnlag for videre satsing. De har også tatt grep 
for å sørge for bedre rekruttering av jente- og 
kvinnespillere fra egne rekker. 

Barne- og ungdomsfotballen har hatt et godt år 
og det jobbes iherdig med utvikling av talent, noe 
bl.a. Fotballkretsen har gitt oss annerkjennelse 
for. 

 

 

 

Håndball 
Håndball har 6 senior lag, og begge A-lagene spiller i 2. divisjon. Lagene ligger på nedre 
halvdel av tabellen, og har måtte kjempe for å beholde plassen i serien. Men lagene og 
enkeltspillere har fått utmerkelser, keeper på herrelaget  ble kåret til seriens beste spiller i fjor 

– og det samme laget vant Fair-play prisen i 
herreklassen.  
Det har ellers vært mange gode sportslige 
prestasjoner for håndballgruppe i løpet av 
året, med Stord Cup som et av 
høydepunktene. Vi ble også i fjor 
regionsmester i flere av klassene i Beach 
håndball. I de aldersbestemte klassene har 
det også vært mange gode resultater i serien, 
og vi har flere enkeltspillere som har deltatt på 
ulike regionale samlinger/lag.  
 
For å sikre sportslig utvikling og fremgang at 
det behov for å ha enda mer fokus på helhet i 
den overordnede sportsplanen og de enkelte 
lagenes sportsplaner/sportslig utvikling. 
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Basketball 
Basket har hatt et veldig bra år på kvinnesiden, hittil har de vunnet alle kampene og ligger 
an til å vinne serien. Utfordringen er at de står uten trener etter sesongen, men det jobbes 
det med. 

For neste sesong er det også aktuelt å starte opp et herrelag, det gror sakte men sikkert i 
Basket. 

Barnebasketen har trent / trener i gymsalen på Fjell ungdomsskole hver tirsdag fra kl.18 – 
19. Treningene er for jenter og gutter fra 2 -5 klasse. Denne perioden har vi vært en liten, 
iherdig gruppe som på det meste har talt 8 barn; 5 gutter og 3 jenter. Simon Snekkevik gjør 
en strålende jobb som trener for barna.  

Vi vet ikke helt om det blir barnebasket også neste høst. Det avhenger litt av hvor mange 
som ønsker å fortsette, og om det kommer nye til. Vi er en liten, sårbar gruppe og skulle 
gjerne vært noen flere.  

 

 

Idrettskolen 
Idrettsskolen er et tilbud til barn i første klasse. 
Målsettingen med idrettsskolen er å stimulere til allsidig aktivitet. Det skal være lekbetont, 
gøy og samtidig være utviklende for grunnleggende motoriske ferdigheter. I tillegg blir barna 
presentert for klubbens idretter, fotball, håndball og basket. Det er også muligheter for 
svømming, som gruppene har benyttet seg av. 
 
Aktiviteten på idrettsskolen har vært bra, og det er aktivitet på Brattholmen, Foldnes, 
Hjelteryggen og Liljevatnet, med ca 80 barn. 
  
De nye gruppene hadde ved oppstarten høsten 2013, instruktører fra klubben. Det var 
spillere fra A-laget i fotball som hadde de første øktene med barna. Dette var en positiv 
erfaring som bør jobbes videre med. 
Etter at instruktørene fra klubben var ferdig, tok foreldre over som ”trenere”. 
 
Alle gruppene har trening en time en gang i uken og disponerer gymsalen på sine respektive 
skoler. Det har vært aktiviteter både ute og inne. 
 
Vi hadde et fellesarrangement i høst som var Nissemarsjen før jul, her var det fakkeltog, 
nisse, juleverksted, servering av grøt mm. 
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KAFÈ 
Kafeen i Sotra Arena har vært i drift siden oktober 2013. Roy Nymark ble ansatt som leder, 
og har etter hvert fått med seg tre deltidsansatte. Kafeen har åpningstid fra kl 11-21 alle 
hverdager og tilpasses til aktivitetene i helgene.  
Målgruppen på formiddagen er turgåere, arbeidsfolk i næringsområdet og møtemat til 
kurs/møter som holdes i hallen. Vi får flere gode tilbakemeldinger fra turgåere som har vært 
ute i turløypen. De liker å kunne sette seg ned i varmen, ta en prat og en kopp kaffe, gjerne 
med en vaffel. 
Tidlig på ettermiddagen kommer FFO der 52 barn får mat alle dager i uken med variasjon 
mellom brødmat og varmmat. Seinere på ettermiddag og kveld serveres det både varm og 
kald mat, samt kiosk varer. 
 
I helgen er aktiviteten større enn i hverdagen, og ved store arrangementer åpner vi opp for to 
ekstra kiosker inne i arenaen. 
Driften det første halvåret viser at kafeen er avhengig av de store arrangementene og ikke 
minst «Åpen Hall» for å få positiv drift. Drift i ukedagene er foreløpig med underskudd. For 
høsten 2013 var det landskampen i oktober som bidro til positivt resultat. 
 

FFO – Fotball Fritids Ordning 
I august 2013 startet klubben opp med Fotball Fritidsordning (FFO) med til sammen 52 
påmeldte og Jonny Rufus som leder – godt støttet av initiativtaker Sjur Århus. Det var i 
forkant satt et max antall på 50 barn, noe som har ført til ventelister. 
Ordningen er et samarbeid med Fotballforbundet og Telenor Extra, og har følgelig en 
hovedvekt på fotball, men også med betydelig innslag av annen allsidig aktivitet. 

Tilbudet er 5 dager i uken fra 
skoleslutt til 17:00, men 
foreldrene kan også velge å 
benytte et 2 eller 3 dagers tilbud. 

Ungene blir hentet med egen 
buss på skolene på Litle Sotra, 
og starter ettermiddagen med et 
måltid og leksehjelp før 
aktivitetene starter opp på 
fotballbanene eller i Sotra Arena 
– avhengig av vær og vind. 
Instruktørene er for det meste 
rekruttert fra klubbens A-lag, og 
gjør en suveren jobb! 

Med første årets gode erfaringer er det mye som tilsier at ordningen vil bli utvidet til høsten 
når vi bl.a. kan tilby innendørsfasiliteter i fotballhallen. 
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Åpen hall 
Sotra Sportsklubb tok i høst initiativ til ÅPEN HALL i Sotra Arena hver søndag fra kl. 10:00 til 
13:00, og har totalt hatt åpent 13 søndager høsten 2013. Sotra Sportsklubb utfører og 
finansierer hele tilbudet, mens Fjell Kommune har kjøpt inn nødvendig utstyr som 
hoppemadrass, sykler, skøyter, minimål m.m. 
 
Tilbudet er for de aller minste (opp til 10 år), og er ment som et aktivitetstilbud kombinert med 
muligheten for de minste å gjøre seg kjent med idrettshallen. 

Allerede fra starten ble dette en stor suksess, og enkelte søndager opplever vi at kapasiteten 
er sprengt. 

 

AKTIVITETER 
I 2013 har klubben gjennomført 
sommerfesten for 7. gang, men dette 
året i mindre målestokk og uten 
familiedagen pga. all byggeaktiviteten i 
Idrettsparken. 
Klubben har også deltatt på 
Periferifestivalen og Lysfesten som 
dugnadsgjeng. 

Av egne arrangementer har klubben 
gjennomført Kretsmesterskap og 
klubbmesterskap i Beach håndball, 
Sartor Cup, Straumemila og nissemarsj. 

 
2014 – Kick off 
Det ble på slutten av året invitert til en Klubb Kick Off som ble holdt i starten på 2014. Hele 
400 medlemmer stilte på arrangementet, hvor klubbens framtidsplaner ble presentert 
kombinert med inspirerende foredrag fra Even Pellerud og Marco Elsafadi. 

Arrangementet ble godt mottatt, og det legges opp til en årlig gjentakelse. 

 



Hovedstyret 

 

 

10 ó  

 
 

 
Landskamp – Norge – Romania 
Høydepunktene har stått i kø i 2013, og 
ett av de absolutte høydepunktene var 
åpningen av Sotra Arena og håndball 
landskampen Norge – Romania. 

Hallen var utsolgt til siste ståplass og 
3.200 publikummere heiet damene til en 
solid seier over Romania. 
Arrangementet ble en suksess på alle 
måter, og hvor samarbeidet mellom 
Håndball regionen, Fjell Kommune og 
Sotra Sportsklubb ble en viktig suksess faktor. 
Håndballforbundet var på sin side så fornøyd at de anbefaler hallen for flere landskamper, og 
allerede 14 juni 2014 blir det landslagsherrene som inntar hallen med kamp mot Østerrike. 

 

Mathare 
Mathare United kom til Fjell kommune og Sotra SK med 14 jenter og 3 ledere lørdag 20. juli. 
Dette var 17. gangen Sotra SK var vertskap for et lag fra MYSA (Mathare Youth Sport 
Association». Mathare-komitéen hadde ordnet med vertsfamilier der de ble plassert sammen 
2 og 2, og hadde ordnet med nødvendig utstyr som hygieniske artikler klær, sko, sekker, 
bager m.m. 
I løpet av uken fikk de oppleve tur til 
Bergen med besøk på Fløien og  
Akvariet.  
De deltok på Gudstjeneste i Foldnes 
Kyrkje med sang og skriftlesing, spilte 
flere treningskamper, var Vannkanten 
og badet og pizzabesøk på Peppes 
på Sartor 
Det hele ble avsluttet på Tranevågen 
Skule sammen med alle 
vertsfamiliene der nasjonalretten 
«Ugali» ble servert.  
Vi var maksimalt heldig med været 
den uken de var på Sotra. Omtrent 
den eneste uken i løpet av sommeren 
som det var fint vær. Jentene fikk 
oppleve en uke i trygge omgivelser, 
fikk spise seg mett hver dag og de reiste videre med kofferter og bager fulle av klær og 
utstyr. 
Både VestNytt, BA og Bergens Tidende hadde reportasjer fra oppholdet.  
 
Lørdag 27.juli reiste de videre til NorwayCup i busser sammen med Sotra SK sine lag.                                                                                              
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MACRON 
Sotra Sportsklubb har i mange år hatt Umbro som leverandør av drakter, sko og utstyr. 
Avtalen har vært gjennom Skantrade AS og G-Sport Sotra.31.12.2013 gikk den siste 5-års 
avtalen ut, og Sotra Sportkslubb benyttet anledningen til å hente inn tilbud fra til sammen 4 
leverandører. 
Det ble Italienske Macron og 
deres Norges importør 
Skandisport som gikk av med 
seieren. 

Dette betyr at Sotra Sportsklubb 
spiller i italiensk design fra 2014 
til 2019. Alle lag vil få nye drakter 
i løpet av året. 

 

UTBYGGING 
2013 ble det året vi har sett fram til de siste 6 årene; Alle idrettene ble samlet i Straume 
Idrettspark når Sotra Arena ble tatt i bruk i august 2013. 

Sotra Arena 
Med nye kontorer og 
klubblokale i hallen 
kombinert med «verdens 
flotteste» kamp- og 
treningsfasiliteter for 
håndball og basket er det 
ingen tvil om at 2013 ble en 
ny tidsepoke for klubben. 

Det er Fjell Kommune som 
har bygget og eier Sotra 
Arena, mens Sotra 
Sportsklubb har bidratt med 
tomt (15 mill) og 10 mill i 
kontanter. Klubben har også 
bidratt med deltakelse i 
prosjektgruppen under hele 

byggefasen, og har hatt et tett og godt samarbeid med Fjell Kommune gjennom hele 
prosjektet. Sotra Sportsklubb vil på egne og hele idrettens vegne takke alle som har bidratt til 
realiseringen av Sotra Arena, og da spesielt Fjell Kommune. 
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Fotballhallen 
Byggearbeidet med fotballhallen ble startet i august 
2013 etter ca. 1 år med planering av tomt. Stoltz 
stod for betongarbeidet, og her kan vi legge til at det 
er ikke så rent lite betong og armering som skal til 
for å holde en hall av disse dimensjonene. Hele 
4000 kubikk med betong og 7 tonn med armering til 
den nette sum av 5,1 mill – kun for grunnmuren. 

W.Giertsen startet monteringsarbeidet i januar 
2014, og sett bort fra at vinterens stormfulle vær 
skapte noen utfordringer er byggeprosjektet i rute 
og forventes ferdig våren 2014. Kunstgresset vil 
komme på plass like etter ferien slik at hallen kan 
tas i bruk som fotballbane i september 2014.  

 

 

 

Turveier 
Turveiene ble utvidet med 2,3 km 
inkl en bro over Ebbesvikvatnet. 
De nye turveiene ble tatt i bruk i 
april 2013 og har allerede blitt det 
mest benyttede turområdet i Fjell 
Kommune.  

Løypen er nå på totalt 3 kilometer 
rundløype, og snor seg langs 
Ebbesvikvatnet og Skogavatnet. 
Sotra Sportsklubb er veldig 
fornøyd med på denne måten å 
kunne bidra til økt aktivitet blant 
kommunens innbyggere, noe som 
er helt i tråd med klubbens 
visjoner. 

På slutten av 2013 ble det 
opprettet en Vedlikeholdsgruppe på 7 personer som har meldt seg frivillig til å vedlikeholde 
turveiene. Styret setter stor pris på denne innsatsen og ser fram til gruppens oppstart våren 
2014.  

 
 

Bilde; Selv på et byggverk som fotballhallen gjøres mye av 
arbeidet på dugnad. 
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Garderobebygg 
Garderobebygget for fotballen ble tatt i bruk i mai 2013 – 6 flotte spillergarderober, 4 
dommergarderober og et trenerrom (som senere kan bygges om til spillergarderober). 
Gangene er utsmykket med store fotballbilder, og som gjør det til et godt og funksjonelt bygg. 
 
I forbindelse med garderobebygget ble det også bygget en kulvert (tunell) mellom 
garderobene og Sotra Arena. Arbeidet ble igangsatt etter vedtak i Fjell Kommunes 
prosjektgruppe for Sotra Arena og styrevedtak i Sotra Sportsklubb. Lønnheim AS stod for 
byggearbeidene, og samlet kostnad er ca. kr. 700.000,- 
 
Fjell Kommune har i ettertid valgt å stenge tilkomsten til kulverten med begrunnelse i krav til 
brannsikkerhet til tross for at Sotra Sportsklubb har innhentet dokumentasjon fra 
brannkonsulenter om at bygget kan benyttes slik det er forutsatt montering av 
brannvarslingssystem. 
Saken står pr. mars 2014 uløst. 
 

Straume Idrettspark 
Sotra Sportsklubb har i 2013 inngått avtaler med Fjell Kommune; 

- Avtale om utleie av Sotra Arena 
- Avtale om vakthold 
- Avtale om salg av sponsor- og reklameplass i Sotra Arena 
- Avtale om bruk av lokaler i Sotra Arena 

Avtalene er omfattende, og er først og fremst ment for å sikre en god drift av Sotra Arena i 
kombinasjon med at Sotra Sportsklubb bidrar til en aktiv og fornuftig bruk av hallen. 

Avtale om vakthold gir klubben en god inntekt kombinert med at vi også sørger for en hall 
som er trygg å være i, unngår hærverk, og en følelse av eierskap blant klubbens 
medlemmer. 

ØKONOMI 
Klubbens regnskaper føres av ODB Regnskap på Straume. 

Regnskapet for 2013 viser et samlet underskudd på kr. 1.997.153,-. 
Av dette er avskrivninger på anlegg kr. 1.960.803,- og som gir et driftsresultat etter finans på 
minus kr. 36.350,-. Hovedårsaken til underskuddet er ekstraordinære kostnader i forbindelse 
med anlegg hvor vi i 2013 bl.a. hadde et lynnedslag på Straume Stadion med betydelige 
kostnader.  

Det vil de neste årene bli ført ordinære avskrivninger på anlegget, men disse vil til dels bli 
motregnet når spillemidlene utbetales om 3-6 år. Styret vil derfor budsjettere driften utfra 
ordinær drift eksklusiv avskrivninger.  
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Klubbens økonomi er god, og gir grunnlag for styrets vurderinger om ekspansjon i både 
aktiviteter og administrasjon i årene som kommer. 

Styret foreslår at årets underskuddet på kr. 1.997.153,- dekkes inn avfri egenkapital. 
Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift. 
Regnskapet er satt opp under denne forutsetning. 

KONTINGENT 
Klubbkontingenten er på samme nivå som den ble satt til i 2011, og anses å være på et 
moderat nivå sammenlignet med andre klubber. 

I 2012 innførte klubben Avtalegiro for 
å spare på utsendelse, 
administrasjon og purringer. Vi kom 
nokså raskt opp på et nivå hvor ca. 
75% av klubbens medlemmer har tegnet avtale, men det er fremdeles altfor mange som 
gjenstår. 

Disse skaper mye ekstraarbeid for administrasjonen. Klubbens styre oppfordrer derfor alle 
medlemmer som ikke har tegnet Avtalegiro om å gjøre dette snarest. 

Det er gjort vurderinger om innføring av fakturagebyr for de som ikke har tegnet avtalegiro. 

 

TROND MOHN 
I 2011 mottok klubben en gave fra Trond Mohn på kr. 5 mill for videre utbygging av 
Idrettsparken. 

I 2012 ga han klubben et rentefritt 
lån på kr. 10 mill for videre 
utbygging – et lån som han 
sommeren 2013 gjorde om til en 
gave til klubben. 

Høsten 2013 sikret han bygging 
av fotballhallen med å gi klubben 
et lån. Lånet er rentebærende, 
men til langt bedre betingelser 
enn vi kunne forventet å få i 
banken. 

Sotra SK sender en STOR takk til Trond Mohn for hans gode bidrag, og hvor vi på vår side 
lover å fortsatt ha et høyt dugnadsnivå på alle nivåer. 



Hovedstyret 

 

 

15 ó  

 
 

SAMARBEIDSPARTNERE 
Sotra Sportsklubb er heldig og har med solide, gode og langsiktige samarbeidspartnere. 

Sparebanken Vest har støtten klubben som hovedsponsor i 6 år, og gir oss både inspirasjon 
og faglig støtte. 

Kåre Bjorøy og Sartor Maskin har gjennom hele byggeaktiviteten i klubben bidratt både 
økonomisk og med disponering av utstyr og maskiner. 

Uten denne hjelpen hadde klubben neppe vært i stand til å gjennomføre den omfattende 
utbyggingen av Straume Idrettspark. 

Sotra SK sender en STOR takk til alle våre samarbeidspartnere, og naturligvis en ekstra stor 
takk til våre hovedsponsorer; 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

KLUBBENS ILDSJELER 
Sotra Sportsklubb er en klubb med veldig mange ildsjeler, noe hele utviklingen av klubben og 
anlegget vårt bærer preg av. For styret er det en stor styrke å vite at så mange stiller opp når 
det er behov.  

Alle er like viktig for å få sportshverdagen til å gå rundt. Trenere, styremedlemmer, 
foreldrekontakter, dugnadsgjengene, matharekomiteen – og mange flere; 
 
Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en fantastisk innsats. 





Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Note 2013 2012Driftsinntekter og -kostnader

Sponsorinntekter 1 688 266 1 559 114
Lodd, kalender og provisjonsinntekter 6 775 7 936
Kiosk og automater 670 173 397 792
Driftstilskudd Fjell Kommune 170 710 60 467
Grasrotmidler 341 135 335 671
Andre offentlige tilskudd 586 663 457 086
Andre inntekter 619 869 390 542
Leieinntekter 90 870 386 000
Dugnadsinntekter 1 145 939 782 803
Cup og aktivitetsinntekter 1 136 470 586 675
Medlemskontingent 1 659 883 1 605 900
Sum driftsinntekter 8 116 753 6 569 985

Leie hall 151 875 250 000
Utgifter og innkjøp - aktiviteter 314 453 217 918
Innkjøp kiosk 356 741 233 936
Utgifter kamper 796 701 803 036
Egen deltakelse cuper/treningsleirer 586 905 536 350
Innkjøp utstyr og materiell 440 910 706 126
Lønnskostnad 2 3 450 755 1 987 422
Ordinære avskrivninger 4 1 960 803 24 591
Renhold 45 771 155 485
Leie datasystemer, kontormaskiner og transportmidler 141 809 178 389
Reklame 45 958 26 826
Trener-, leder- og spillerkurs 77 554 149 994
Lagavgift, bøter og avgifter til kretsen 544 400 460 770
Tilstelling medlemmer 29 035 30 811
Avsatt tap på fordringer 28 757 30 165
Øvrige driftskostnader 2, 7 1 207 866 927 228
Sum driftskostnader 10 180 294 6 719 046

Driftsresultat -2 063 542 -149 061



Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Note 2013 2012
Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter 293 318 471 380
Andre finansinntekter 8 555 9 331
Rentekostnader 3 725 6 787
Andre finanskostnader 231 759 5 512
Resultat av finansposter 66 389 468 411

Ordinært resultat før skattekostnad -1 997 153 319 350

Årets resultat -1 997 153 319 350

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 5 -1 997 153 319 350
Sum overføringer -1 997 153 319 350



Sotra Sportsklubb
Balanse pr. 31.12.

Note 2013 2012EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Tomter og bygninger 4 34 699 981 20 666 577
Driftsløsøre, inventar o.l. 4 704 836 495 284
Sum varige driftsmidler 35 404 817 21 161 861
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 6 1 200 000 1 200 000
Sum anleggsmidler 36 604 817 22 361 861

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 3 613 586 2 256 079
Andre kortsiktige fordringer 259 337 123 226
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 9 491 815 5 079 560
Sum omløpsmidler 13 364 739 7 458 865

SUM EIENDELER 49 969 555 29 820 726













SAK 10 – Innkomne forslag 
 

 

Forespørsel om innmeldelse av AK bjørgvin-Boksing klubb til Sotra Sportsklubb. 
 
Viser til tidligere samtaler mellom Dan Christensen og Michael Back. 
Styret i AK Bjørgvin Boksing har besluttet og sender her en forespørsel til Sotra Sports Klubb om 
mulig innmeldelse av AKBB til SSK.  
 
Vi ser for oss videre saksforløp mellom klubbene etter SSK har behandlet forespørselen i sitt årsmøte 
23 mars. 
 
Mvh 
Michael Back  
Formann AK Bjørgvin Bokseklubb 
Mob: +47 93 26 83 35 
 

 

 

 

Opptak av lån, kr. 7 mill i Sparebanken Vest 
 

Styret ber om fullmakt fra Årsmøtet til å ta opp lån på kr. 7.000.000,-  

Lånet skal finansiere kunstgress og belysning i fotballhallen. 

Lånet sikres med pant i Gnr. 45, Bnr. 121 og Gnr. 34, Bnr. 195 i Fjell Kommune 

  



Sak 11 – Fastsetting av kontingent 
 

Dagens kontingentsatser; 

 

Alderstrinn Medlems- 
kontingen 

Aktivitets- 
avgift 

Serie / 
lag avgift Totalt 

6-11 år 400,- 500,- 450,- 1 350,- 
12-19 år 400,- 500,- 750,- 1 650,- 

Over 19 år 400,- 500,- 1050,- 1 950,- 
 

Kontingentene var sist endret i 2011 

 

Styret foreslår følgende satser fra 2015; 

Alderstrinn Medlems- 
kontingen 

Aktivitets- 
avgift 

Serie / 
lag avgift 

Totalt 

6-11 år 500,- 500,- 450,- 1 450,- 
12-19 år 500,- 500,- 750,- 1 750,- 

Over 19 år 500,- 500,- 1050,- 2 050,- 
 



ALLE AVDELINGER

Navn Totalt
2 440 000
3 195 000
1 310 000
1 269 168
2 063 800
 909 000

3 002 000

16 328 968

- 434 500
-2 531 200
- 916 500
- 654 000

-1 193 500

-5 729 700

-4 180 600
-1 353 000
- 603 911

-6 137 511

- 548 000
- 285 000
- 165 000
- 108 000
- 34 000
- 15 000

- 240 000
- 110 000
- 559 000
- 30 000

- 114 000
-2 485 000

1 976 757

 40 000
- 710 000

1 306 757

Offentlige tilskudd

Budsjett 2014

Konto
Sponsorinntekter
Salg kiosk, automater

Egen deltakelse cuper/treningsleirer

Andre inntekter
Dugnadsinntekter
Cup- og aktivitetsinntekter
Medlemskontingent

Driftsinntekter

Utgifter og innkjøp - Aktiviteter
Innkjøp kiosk, lodd
Utgifter kamper

Innkjøp utstyr og materiell

Driftskostnader

Lønn til ansatte
Annen oppgavepliktig godtgjørelse
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader

SUM Personalkostnader

Driftskostnader
Leie og drift maskiner og utstyr
Reperasjoner og vedlikehold

Finanskostnader

Telefon og porto
Utgifter transportmidler/traktor
Utgifter Reise/diett
Kurs og møtekostnader
Reklame- representasjon
Utgifter krets/forbund
Forsikringspremie, garanti- og serviceko
Annen kostnad
Andre driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter

Resultat



      
   

     

Navn Hovedstyret Fotball Håndball Idrettskolen Basket

1 374 000  552 900  416 400  59 800  36 900
2 000 000   0  5 000   0   0

  0   0  5 000   0   0
 729 200  302 500  242 000  24 200  12 100

 50 000  40 000  45 000   0   0
 750 000  270 000  202 800  27 888  18 480

1 286 000  422 600  355 200   0   0
  0  294 000  615 000   0   0
  0 1 000 000  670 000  35 000  65 000

6 189 200 2 882 000 2 556 400  146 888  132 480

- 185 000 - 101 000 - 138 500 - 10 000   0
  0   0   0   0   0

-1 000 000   0   0   0   0
  0 - 385 000 - 300 000   0 - 11 500

- 30 000 - 350 000 - 260 000 - 10 000 - 4 000
- 213 000 - 500 000 - 422 000 - 14 000 - 9 500

-1 428 000 -1 336 000 -1 120 500 - 34 000 - 25 000

-1 713 600 - 210 000 - 575 000   0 - 30 000
- 110 000 - 900 000 - 330 000   0 - 13 000
- 251 331 - 51 120 - 25 000   0 - 2 900

-2 074 931 -1 161 120 - 930 000   0 - 45 900

- 542 000   0   0   0   0
- 115 000   0   0   0   0
- 150 000 - 15 000   0   0   0
- 220 000   0   0   0   0

- 47 000   0 - 10 000   0   0
- 76 000   0   0   0   0
- 34 000   0   0   0   0

  0 - 10 000 - 5 000   0   0
- 100 000 - 60 000 - 75 000 - 5 000   0
- 100 000 - 10 000   0   0   0

  0 - 208 000 - 330 000   0 - 21 000
- 30 000   0   0   0   0
- 54 000 - 10 000 - 50 000   0   0

-1 468 000 - 313 000 - 470 000 - 5 000 - 21 000

1 218 269  71 880  35 900  107 888  40 580

 40 000   0   0   0   0
- 710 000   0   0   0   0

 548 269  71 880  35 900  107 888  40 580

Driftsinntekter

Budsjett 2014

Konto

Sponsorinntekter
Salg lodd, kalender og provisjonsinntekter
Salg kiosk og automater
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Leieinntekter
Dugnadsinntekter
Cup- og aktivitetsinntekter
Medlemskontingent

Driftskostnader

Utgifter og innkjøp - Aktiviteter
Innkjøp kalender og lodd
Innkjøp kiosk
Utgifter kamper
Egen deltakelse cuper/treningsleirer
Innkjøp utstyr og materiell

Finanskostnader

Utgifter Reise/diett
Kurs og møtekostnader
Reklame- representasjon
Utgifter krets/forbund
Forsikringspremie, garanti- og serviceko
Annen kostnad

Sotra Sportsklubb
952304283MVA

Andre driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter

Leie og drift maskiner og utstyr
Reperasjoner og vedlikehold
Honorarer
Kontorkostnader
Telefon og porto
Utgifter transportmidler/traktor

Driftskostnader

Lønn til ansatte
Annen oppgavepliktig godtgjørelse
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader

SUM Personalkostnader

Resultat



Årsmøte

Daglig leder

Fotball-
styret

Trener-
koordinator

Trenere

Foreldre
grupper

Mathare
komiteen

Håndball-
styret

Trener-
Koordinator

Trenere

Foreldre
grupper

Basketball-
styret

Trenere

Foreldre
grupper

Idrettskolen-
styret

Trenere

Foreldre
grupper

Idretts SFO Arrangement Kafe/Kiosk

Administrasjon Valgkomite

Hovedstyret
Kontrollkomite

Sotra Sportsklubb 
  



Oppgavefordelt avdelingsstyre 
 

 

 

Leder

Nestleder
Økonomi/marked

Material-
forvaltning

Styremedlem
Sport

Leder
Barn

Leder 
Ungdom

Sportslig utvalg Trenere

Styremedlem
Arrangement

Arrangements
utvalg

Cup
utvalg

Styremedlem
Dommer

Styremedlem
Kommunikasjon

Foreldrekontakter

Dugnads
utvalg

Koordinator




