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ÅRSMELDING 
Sotra Sportsklubb er en breddeklubb med sportslig aktivitet innen Fotball, Håndball Basketball, 
Boksing, Friidrett/mosjon og idrettskole 
Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark.  
Klubbens sportslige aktivitet er primært i Straume Idrettspark, men det er også en vesentlig aktivitet i 
Bildøyhallen og på de nærmeste skolenes gymsaler. 
 

Hovedstyret og organisasjon 
 
Hovedstyret har i 2016 bestått av 8 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder og 2 
varamedlemmer. 
3 av styremedlemmene representerer idrettsgrenene fotball, håndball og øvrige idretter, 
representert ved boksing. 

 
 
Styrets arbeid 
Det er avholdt 12 styremøter i 
perioden og èn felles strategisamling 
med håndball og fotball. 

Hovedoppgavene til styret i 2016 
har vært å ferdigstille arbeidet med 
kvalitetsklubb Nivå1, men det 
gjenstår ennå ett punkt for å være i 
mål. I tillegg er det gjort tiltak for å 
tilrettelegge for den sportslige 
satsingen i klubben. 
 

Organisasjon 
Dan Christensen  Daglig leder, 100% 
Irene Herdlevær:   Klubbsekretær, 100% stilling. 
Jeanett Marthinussen:   Arrangements- og markedsansvarlig, Prosjektstilling 80% 
Jonny Rufus:   Leder FFO, 50% stilling 
Erlend Schuman  Leder AFO, 50% stilling 
Maria Buene Nilsen  Leder kafè og cateringdrift, 100% stilling 
 

Siv Øye Carlsen Leder  Trond Jetmundsen Fotballeder 
Stig Hauge 
Bendiksen 

Nestleder  Lisbeth Blix Hjelle Håndballeder 
Kurt Midttun Styremedlem  Glenn Bjærum Bokserne 
Øystein Bredholt Styremedlem  Gerd Sæle Varamedlem 
Vidar Sangolt Styremedlem  Gunnar Buvik Varamedlem 
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I tillegg har klubben 13 ansatte i deltidsstillinger innen vakthold og kafè og 3 ansatte i stilllinger 
knyttet mot idrettene (se neste avsnitt) utenom trenere. 
 
 
Andre verv; 
Siv Øye Carlsen  Styremedlem i NHF 
Liseth Hjelle   Medlem av valgkomiteen i NHF 
Marianne Grasmo  Medlem av valgkomiteen i NHF, Region Vest 
Kathrine Abelsen Medlem av arrangementskomitéen i NHF, Region Vest (t.o.m. 

 juni 2016) 
Aina Larsen   Medlem av arrangementskomitéen i NHF, Region Vest 
Eva Herdlevær  Styremedlem i Fjell Idrettsråd 
 
Klubben har 1.839 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret Dette er en økning på 
76 medlemmer fra 2015. I forhold til året før hvor medlemsveksten stod stille, så er dette en 
god endring som det har vært jobbet med.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Fotball           
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 0 106 79 10 29 
Menn 1 358 224 70 139 
Håndball           
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 0 292 143 15 80 
Menn 1 123 34 7 34 
Friidrett           
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 0 0 1 0 1 
Menn 0 0 4 1 10 
Basketball           
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 0 1 1 0 2 
Menn 0 6 0 1 1 
Idrettsskolen         
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Kvinner 0 9 0 0 1 
Menn 0 15    

Boksing           
Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 
Menn 0 1 5 2 10 
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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 i fritiden. Dette skal gjenspeiles i aktivitet og økonomi, og er 
gruppestyrenes ansvar å forvalte på en god måte. 
Til å utføre det daglige arbeidet med oppfølging av klubbens lag har vi; 

- Roy Nymark, trenerkoordinator fotball 50% stilling 
- Tommy Knarvik, sportslig leder fotball, 50% stilling (ansatt i desember 2016) 

- Sølvi Hylleseth, trenerkoordinator håndball, 30% stilling (sluttet 28.02.2017) 

 
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 alle – bl.a. på trenersiden hvor 
visjon og målsetting krever mer ressurser enn det klubben til tider har tilgjengelig. 
Enhetene har i sine sportsplaner en 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. 
Hovedstyret har i 2016 uttrykt en viss bekymring  over at fotballgruppens kostnadsnivå for  
A-lagene er uforholdsmessig høyt i forhold til breddelagene.  

 
Sotra United – fotballaget for personer med funksjonsnedsettelse, meldte på slutten av 
styreperioden overgang fra Nest Sotra til Sotra SK. Lagleder Tove Iren Vindenes sier at både 
hun og spillerne gleder seg til å skifte farge. 
Hovedårsaken til byttet er at de fleste spillerne bor i nærområdet til Straume Idrettspark. 
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Fotball 
 
Fotballstyret har i perioden bestått av følgende; 

Trond Jetmundsen Leder, drift, økonomi 

Sjur Århus Nestleder, leder sportslig utvalg 

Terje Madsen Ungdomsfotball 

Espen Sjøflot Dommeransvarlig 

Per Øystein Mikalsen Kommunikasjonsansvarlig 

Helene Ellingsen Kvinnefotball 

Trond Seim Barnefotball 
 

1. Medlemsutvikling 
Som det fremkommer i klubboversikten, har fotballen hatt en økning på 78 
medlemmer fra 2015. Året før var det en nedgang i medlemstallet. 
Veksten fra 2014 til 2016 er på ca. 7%. 
 

2. Økonomi  
Fotballens resultat for 2016 ble på minus 177.255,-. Årsaken til underskuddet er delt 
svikt i sponsorinntekter og økte kostnader. Underskuddet dekkes av klubbens 
øvrige drift. 
Dette er 4. året på rad med underskudd, noe som gjør det ekstra utfordrende for 
fotballstyret i 2017, og budsjettkontrollen må gjøres enda bedre 

 
Fotballens kostnader har i 2016 blitt fordelt slik (2017=budsjett) ;  
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Fordeling mellom «bredde» og «topp» i fotballen (2017=budsjett) ; 
 

 
 

 
3. Fotballens kostnader sett i forhold til klubbens visjon/målbilde. 

Fotballstyret anser kostnadene i fotballgruppen til å være i henhold til klubbens plan 
for satsning. Inntektene er fotballgruppens største utfordring og her må gruppen i 
framtiden sette inn mer ressurser for å kunne være konkurransedyktige i vårt marked. 
 

4. A-lagene  
Resultater 
Herrene kom til slutt på 2.plass i sin avdeling noe som ga plass i 
Regionsligaen 2017. Vi er fornøyd med det, men ikke fornød med at NFF tok 
fra oss muligheten til å rykke opp. 
Damene hadde en knallgod sesong og med et meget ungt lag havnet vi på 3. 
plass til slutt. Det var innenfor målsetting og vi håper damelaget kan ta 
ytterligere steg i 2017. Vi takker samtidig Thomas Lyngbø for en fantastisk 
innsats med de unge damene. 
 
Økonomi/satsing 
Vi ser det at dersom vi skal kunne hevde oss i 3 div. og ha muligheten til å ta 
steget opp i 2 div. må vi ha inntekter som er på et annet nivå enn det vi er nå. 
Vi har både et dame- og herrelag som krever økonomiske ressurser vi ikke er 
på nivå med i dag. Vi prøver å være smarte i vår måte å drive fotballgruppen 
på og vi har tilrettelagt for mye trening til våre talenter. 
 
Videre satsing 
Vi kommer til å satse knallhardt på å nå vårt mål om 2.divisjon både på dame- 
og herresiden. Det vil nok gi oss økonomiske utfordringer, noe som vi har tatt 
konsekvensen av og ansatt Tommy Knarvik i 50 % stilling som sportslig leder 
med hovedfokus i år på å hente inntekter. 
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5. Rekrutteringslagene  

Resultater 
Rekrutteringslagene våre er fulle av gode ungdommer og på guttesiden kom 
de på 4. plass i 5.divisjon. Det vil si at de holdt plassen i divisjonen. På 
jentesiden er det litt tynnere i rekkene men de gjennomførte sesongen og vant 
sin avdeling på høsten. De rykker ikke opp. 
 
Klubbens satsing på 
egne spillere 
Fotballgruppen har fokus 
på spillerutvikling fra vi 
starter med 9` er fotball, 
vi tilrettelegger for mye 
trening til de som ønsker 
det. Samtidig har vi 
tilbud til de som ikke 
ønsker å satse så mye 
på fotballen. Klubben er i 
all hovedsak 
dugnadsbasert og vi 
takker alle foreldre og 
andre som gjør en utrolig innsats for at alle barna i Sotra SK skal få læring på 
sitt nivå.  
 
Videre satsing 
Vi skal jobbe knallhardt for å bli bedre i framtiden, det være seg sportslig og 
organisatorisk. Styret i idrettslaget har en uttalt målsetting om å rykke opp en 
divisjon med våre a-lag slik at de beste spillerne i klubben får noe å strekke 
seg etter. Det skal vi gjøre med mer trening både på sportslig og 
organisatorisk plan. 

 
 

6. Aldersbestemt  

Det jobbes godt i de yngre rekker i fotballen. Vi har utviklingsmål i ungdomsfotballen, 
og det er gledelig å se at det jobbes utrolig godt på jentesiden. Her har vi tatt store 
steg de siste årene. Som er positiv følge av dette har vi økt medlemsmassen av 
jentespillere. 
Vi vil fortsette med å utvikle spillere slik at vi mest mulig er selvforsynt med spillere til 
våre A-lag.  

 

7. Andre hendelser 

Det har vært arrangert turer til talentcuper, Norway cup og Voss Cup. Det har vært 
gode resultater med 2000-gutta som den største bragden da de vant en talentcup i 
Danmark. 
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Håndball 
 
STYRET 
Lisbeth Hjelle Leder 

Knut Tøraasen Nestleder, Økonomiansvarlig 

Paal T. Lilletvedt Sportslig leder 6-11 år 

Jan Aase Sportslig leder Junior og senior (fram til 29.09.2016) 

Marita Kristiansen Dommerkontakt 

Cecilie Dahl Ansvarlig arrangement 

 

Sportslig utvalg 

Stian Mikkelborg Leder 

Paal T. Lilletvedt Sportslig leder barnehåndball 

Bente Johansson Medlem 

Kenneth Hansen Medlem 

 

 
 

1. Medlemsutvikling 
Håndballgruppen har hatt en liten økning i medlemstallet de tre siste årene. Vi økte 
med 67 medlemmer fra 2015 til 2016. Veksten fra 2014 til 2016 er på ca. 11 %.  
 
Håndball er fremdeles en jenteidrett, også i SSK. I 2016 er kjønnsfordelingen 525 
(73 %) jenter/kvinner og 199 (27 %) gutter/menn. 
Det er svært gledelig å registrere at for medlemstallet i aldersgruppen 13-19 år hvor 
frafallet i all organisert idrett er stort, har håndballgruppen greid å oppnå stabile tall. 
 
 
 

2. Økonomi 
Håndballgruppen leverer et overskudd på kr. 80.222,- , et resultat som er i tråd med 
budsjett. Noen av postene, både på inntekts- og utgiftssiden var feilbudsjettert, men 
dette er i løpet av året justert slik at bunnlinjen er holdt. 
 
 
 
 
 
 
 



Hovedstyret 
 

 
9 �  

 
 

Håndballens kostnader har i 2016 blitt fordelt slik;  

 
 
(2017=budsjett) 
 
 
Fordeling mellom «bredde» og «topp» i håndballen; 

 
 
(2017=budsjett) 
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3. Håndballens kostnader sett i forhold til klubbens visjon/målbilde. 
Håndballens samlede bruk av pengene anses å være i tråd med klubbens 
visjon og målbilde der klubben er tydelig på å være en klubb for alle. 
Satsingslagene får tildelt en høyere sum pr. spiller – noe som er naturlig sett i 
forhold til kostnadene på disse lagene, men «breddens» andel utgjør 
fremdeles en langt større andel av totalbudsjettet og viser derfor også 
håndballens satsing på 
aldersbestemte lag.  

 
Sett opp mot 
divisjonsløftet anser 
også håndballstyret at 
budsjetterte beløp på 
satsingslagene er riktig. 
Klubben har definert at 
divisjonsløftet fortrinnsvis 
skal komme gjennom 
langsiktig jobbing mot 
våre aldersbestemte lag. 

 
 

4. A-lagene 
Resultater 
Damelaget gjorde sesongen 2015/16 en av sine beste sesonger på mange år, 
og endte på tredje plass i 2. div. Treneren og en stor del av de etablerte 
spillere gav seg i klubben etter forrige sesongen. Årets A-lag har derfor vært 
svært ungt, og fikk store oppgaver på sine skuldre – noe de for øvrig har 
håndtert på en god måte. Omleggingen av 2. div. har medført at laget har 
kamper både lokalt og på Østlandet.  
Herrene rykket dessverre ned til 3. div forrige sesong, hvor de inneværende 
sesong har etablert seg godt midt på tabellen. En del av 16-åringene har fått 
prøve seg på laget, og er et viktig innslag – både på trening og i kamp. 
 
Økonomi/satsing 
Håndballgruppen har et mål om at A-lagene skal bestå av egne og lokale 
spillere. Vi har en god del yngre talentfulle spillere som om få år helt sikkert vil 
være med og prege damelagets resultater i stor grad. Laget har p.t. ikke 
spillere på lønningslisten.   
 
Kort om videre satsing 
Målet for både dame- og herrelaget, er at spillerne som allerede har etablert 
seg på laget, fortsetter, samt at yngre spillere i klubben vil forsøke seg. Det er 
også ønskelig at nye spillere kommer til. Vi har erkjent at det vil ta noe tid før 
målet om å rykke opp en divisjon er nådd, men vi har absolutt potensiale til 
over tid å bygge opp et damelag som vil kunne hevde seg godt. På herresiden 
er målet å ta vare på rekrutteringsgruppen slik at de på sikt kan utgjøre 
stammen i laget.  
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5. Rekrutteringslagene 

Resultater 
Både forrige og inneværende sesong har vi hatt jentelag med i Bring-serien. 
Guttene røk dessverre ut etter noen spennende kvalifiseringskamper. Ett-
målstapet mot Bergen/Vest i slutten av november ble en «gysare» av en kamp 
og ulidelig spennende for alle som var med å fylle opp tribunen på bane 3. 
 
Klubbens satsing på egne spillere og den videre satsing 
Det vil fremdeles være et mål å ha rekrutteringslag i 16 og 18-årsklassen som 
får delta i nasjonale serier. Samarbeid med andre klubber, både på jente- og 
guttesiden, kan være aktuelt kommende sesong. 
 
 

6. Aldersbestemt 
Sotra SK har flere yngre årganger med gode håndballspillere, og flere av 
lagene har markert seg i de ulike årsklassene.  
 
Områder som det er jobbet ekstra med på vegne av aldersbestemte lag.  
Håndballgruppen har gjort et 
bevisst valg med å ha godt 
kvalifiserte trenere i 
aldersgruppen 13-19 år. 
Dette har medført en klar 
dreining i godtgjørelse/lønn 
til flere av trenerne. Det er 
ønskelig, og motiveres til at 
flest mulig av klubbens 
trenere gjennomfører Trener 
1 og 2.  
 
Arbeidet med å rekruttere 
nye spillere til 
håndballsporten, er godt og 
veldrevet. Det er spesielt 
gledelig at vi de siste årene 
har hatt god tilgang på 
guttespillere – dette lover godt for fremtiden. Miniarrangementene i SA blir 
gjennomført på en forbilledlig måte, og klubben får mye positive 
tilbakemeldinger på gjennomføringen. 

 
Videre satsing på aldersbestemte lag 
Som en av Norges største håndballklubber, har vi et ansvar for å videre legge 
til rette for at barn og unge får gode rammevilkår i klubben.  
 
Tilfanget av yngre spillere er stort, og derfor vil medlemstallet i junior- og 
ungdomsgruppen være ganske stabilt – til tross for at en del spillere slutter i 
løpet av ungdomstiden. Utfordringen er, også i SSK, å ha flere ungdommer 
med lenger. Håndballforbundets prosjekt Klubbhuset, hvor trenerutvikling, 
aktivitetstilbud og klubbutvikling er hovedområder det settes inn tiltak for, er et 
godt ”redskap” i jobben med å redusere frafallet. Håndballstyret har startet 
prosesser, både på trener- og klubbutviklingssiden, og vil anbefale det nye 
styret å fortsette dette arbeidet.  
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7. Andre hendelser 
Cuper 
Sotra SK var også i 2016 godt representert under Handballfestivalen på Stord, 
og kom hjem med mange gode resultater og opplevelser. Andre cuper vi har 
vært representert i: Åpningscupen, Julecupen, MIL Cup, Vårspretten, Bergen 
Cup, Peter Wessel, Fredrikstad Cup og Regionsmesterskap i Beach. Sotra-lag 
deltok i Partille Cup i 2016. 

 
Sotra Kystby Cup ble for første gang 
gjennomført 7.-9. oktober. Totalt 45 lag i 
aldersgruppen 6-11 år deltok. Målet er at 
dette skal bli et årlig arrangement. 

  
Andre forhold/hendelser 
Sotra SK tok gull både i jente- og 
gutteklassen under årets Landsturneringen i 
Stavanger.  
 
I november startet håndballgruppen, som 
den første klubben i Norge, opp med 
Gullserielag for barn. 

 
   

I samarbeid med NHF Region Vest har håndballgruppen arrangert 
• Regionsmesterskap i Beach-håndball, 2.-5. juni 
• Supersøndag hvor Fyllingen Bergen og Tertnes Elite spilte sine 

respektive hjemmekamper i Sotra Arena, 5. mars 
 

Nominasjoner: 
• Årets trener: Sølvi Hylleseth 
• All star team, herrer: Abdel Alani 
• All star team, damer: Hanne Morlandstø og Sandra Josefine 

Neppelberg 
• Årets klubb: Sotra SK 

 
Basketball 
Sotra Sportsklubb har en barnebasketballgruppe på Fjell ungdomsskule og Skålevik skule, 
gruppen har økt noe de siste årene og vil fra høsten 2017 trener i Bildøyhallen eller i Sotra 
Arena. Det er pt ikke noe seniorlag i klubben, men målsetningen er å få det på plass i løpet 
av noe år. Ta gjerne kontakt om du ønsker å være med å delta i oppbyggingen av disse 
lagene. 
Hovedstyret vil følge opp basketball langt tettere i 2017 med formål om å bedre både 
rekruttering, kvalitet og oppfølging. 
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Idrettsskolen 
Idrettsskolen ble i 2016 lagt om som følge av at klubben åpnet opp for fotball- og håndballag 
for 6-åringer. Dette gjør at idrettsskolen ikke lenger er eneste alternativ for de aller minste. 
 
Idrettsskolen har derfor samlet all aktivitet i Sotra Arena èn gang i uken i stedet for å være 
fordelt rundt på skolene. 
Aktiviteten ledes av Bodil Lund sammen med frivillige foreldre. 
 
Omleggingen vil bli evaluert på våren. 
 
Friidrett- / mosjon- og Marathon 
 

1. Medlemsutvikling 
Friidrettsgruppen består av mosjons- og langdistanseløpere, og ble etablert i Sotra 
SK i 2015. Gruppen har et stabilt (lavt) medlemstall på ca. 20 medlemmer, men 
merker at interessen øker. 

 
2. Økonomi 

Friidrettsgruppen har i 2016 gått med et overskudd på 61.922,-.  
Kostnadsfordeling;  
 

 

3. Friidrett sine kostnader sett i forhold til klubbens visjon/målbilde. 
Løpegruppen/Friidrett dekker en gruppe mosjonister som ellers ikke har noe 
organisert tilbud i nærområdet og er dermed en viktig faktor i klubbens mål og visjon 
om å få flere i aktivitet. 
Det er ingen store utgifter med selve medlemmene i gruppen, utover at de har 
mulighet til å få dekket påmeldingsavgift til Bergen City Marathon og også mottar en 
teknisk løpeskjorte ved innmelding.  

  

StraumemilaTrening/løp

Trenere

Forbund/krets

Kostnadsfordeling Friidrett

Straumemila Trening/løp Trenere Forbund/krets
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4. Videre satsing 
Hovedfokuset til Friidrettsgruppen vil fortsatt ligge i å tilrettelegge for mosjonister som 
ønsker å trene i en sosial ramme, sammen med likesinnede. Gruppen har en 
Facebookside, der det er over hundre medlemmer. Vi har sett en positiv trend der 
flere nye har vært med på treningene. 
Straumemila vil være det som kreves mest av Friidrettsgruppen angående 
planlegging og gjennomføring. Gruppen ønsker at dette arrangementet skal vokse 
sakte men sikkert, fra år til år.  
Friidrettsgruppen vil delta med tolv løpere på Bergen City Marathon 2017. 

 

Boksing 
 
STYRET 
Glenn Bjærum Leder 

Michael Bachmann Nestleder, Økonomiansvarlig 

Lars Pamer 
Trond Berntsen 

Styremedlemmer 

Stian Pamer Trenerrepresentant 

Jan Erling Olsen Dommeransvarlig /vara 

  

 
Første fulle året i Sotra SK. 
1.Medlemsutvikling 

Vi opplever at etterspørselen etter treningstilbudet i perioder, sprenger kapasiteten. 
Utvikling i gruppen med jevn økning i antall nybegynnere - jevnt fordelt 
i aldersgruppen 10-18 år. Vi har en del utøvere som også er i håndball/fotball 
gruppene og som vi ikke har fått registrert som boksere – dette jobbes det med å få 
oppdatert. 

 
2. Økonomi 

Det har vært forsiktig satsing i det første året i Sotra SK. Noe som vises i resultatet, 
der vi har et overskudd på 25 867.- 
 

3. Sportslig 
 

a. Vi har avholdt 3 treningsstevner med god deltakelse og publikumsoppmøte. 
b. Etablert Addidas diplom bokseserie, Vestlandet. (i fellesskap med andre 
    klubber - for utøvere 8-14 år) 
c. Deltatt på 3 nasjonale stevner og et internasjonalt stevne - I tillegg til 2 Fight Nights 
i Bergen. Der hadde vi utøver i flere vektklasser. noen seire ble det der og. :-) 
d. Sotra Sportsklubb har gjennom boksegruppen, fått to Norgesmestertitler 
    i vektklassene 75 og 80 kg. Ungdom- og juniorklasse. 
 
Det har vært kursing av trenere og dommer. 
Rekruttert ny trener - Henrik Aasen 
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Klubben har nå 5 personer med Høy/god trenerkompetanse. 
Klubben har 1 person som har forbundsdommerkompetanse, men ønsker flere. 
3 aktive eliteutøver med flere under utvikling. 
Treningstilbud 6 dager i uken. 
Det har vært arrangert ett nybegynnerkurs. Ellers så er det fortløpende rekruttering. 
 
I det store og hele er styret fornøyd med utviklingen av boksegruppen. Selv om det 
skal jobbes aktivt med å utvikle og beholde talent og det er ressurskrevende, klarer 
gruppen å gi et godt tilbud til bredde/ mosjonsutøvere. 

 
KAFÈ 
Det er Sotra Sportsklubb som står for Kafè og kioskdriften i Sotra Arena. Klubben har en 
langsiktig avtale med Fjell kommune og som innebærer at kafeen skal ha åpent minimum i 
de perioder hvor det er organisert aktivitet i hallen, 
med unntak av arrangementer der arrangør selv har 
kioskutsalg. 
Kafeen bidrar både sosialt og økonomisk for Sotra 
Sportsklubb. Den gir inngangspartiet i hallen et 
levende miljø hvor både spillere og trenere treffes.  
Økonomisk ga kafeen et overskudd på kr. 243.218,- 
i 2016. 
Kjøkkenet ble sommeren 2016 oppgradert til et 
profesjonelt storkjøkken, noe som har effektivisert 
driften betraktelig. 
Marie Buene Nilsen ble ansatt januar 2016 som 
kokk og leder for driften. 
 

 

 
 

FFO – Fotball Fritids Ordning 
I 2016 ble IFO døpt om til AFO (Aktivitets Fritids Ordning). Dette ble i hovedsak gjort for at vi 
kan stå noe friere mht. dagsplaner og aktivitet. 
Tilbudet rettes mot barn fra 2. til 5. klasse på skoler på Litle Sotra + Kolltveit. Alle barna 
hentes i buss etter skoletid, og får både mat, leksehjelp og organisert aktivitet som en del av 
tilbudet. 
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Etter noen år med positivt resultat endte 2016 med 
et negativt resultat på kr. 65.531,- 
Vi er under «kritisk mengde» deltakere, og klarer 
derfor ikke å kompensere lave deltakertall med 
reduserte kostnader. Det er gjort analyser på 
frafallet og konkludert med at det største frafallet er 
på jentesiden.  
Hovedfokus for 2017 er å øke antall deltakere bl.a. 
gjennom en satsing på håndball. Det legges også 
opp til en bedre tilrettelegging for gruppen gjennom 
alternative aktiviteter, bedre kvalitet, tettere 
oppfølging overfor foreldrene m.m. 
 

AKTIVITETER 
Aktivitetsnivået i 2016 har vært solid, og det kan ikke være tvil om at Sotra Sportsklubb er en 
dugnadsklubb. I tillegg til seriespill i alle idrettene samt gull og stjerneserien har vi 
gjennomført; 

- Straumemila 
- SartorCup 
- KystbyCup 
- Innecup 
- Bedriftscup 
- Regionsmesterskap i beach-håndball 
- Åpen hall (hver søndag) 
- Dobbeltkamper for Region Vest sine elitelag i Håndball (medarrangør 
- Aktivitetsdag for barn og unge som vil teste ut idrettene 
- Åpen Hall hver søndag fra 10:00 til 13:00 

 
Mathare / Shadrack Fundation 
Etter at Strømmestiftelsen trakk seg ut av samarbeidet med Mysa i Kenya har vi de siste 
åtene hatt besøk av fotballjentene fra Nairobi hvert 3. år i stedet for hver år som vi hadde i 14 
år i strekk. 
Sommeren 2016 var det på ny tid for besøk, og 19.juli landet 20 forventningsfulle jenter på 
Flesland sammen med sine 3 trenere. Et hell i uhell var at KLM hadde satt igjen jentenes 
bagasje i Amsterdam, så dermed startet Norgesoppholdet med shopping på KLM sin 
regning. 
8 vertsfamilier tok imot jentene og fulgte dem på en rekke aktiviteter gjennom en hel uke, og 
hvor daglige treninger i Straume Idrettspark var faste innslag. 
Som vanlig hadde Anders Mongstad stålkontroll på hele uken, så da jentene satte seg på 
bussene til NorwayCup var det med et hav av nye opplevelser og erfaringer. 

- OTD, Oljemessen 
- Bilmessen 
- Båtmessen Dra til Sjøs 
- Boligmesse 
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Shadrack er tidligere fotballspiller fra Maisa og hadde sitt første Norgesopphold i 2002. Han 
fikk god kontakt med sin vertsfamilie, og kontakten har utviklet seg til et varig vennskap. 
I dag er Shadrack en fremstående 
lokalpolitiker som jobber svært aktivt for 
innbyggerne i Babadogo. Et av hans 
viktigste prosjekter er etablering og drift 
av byen bibliotek. Her får ungdommene 
komme for å gjøre lekser, lese og treffe 
likesinnede. 
Sotra Sportsklubb har vært med i 
prosjektet helt fra starten, og er nå med 
å finansiere driften gjennom bibliotekets 
norske sponsorer. 

MESSER 
Sotra Sportsklubb sin største inntektskilde 
er utvilsomt blitt messene som arrangeres i Straume Idrettspark. I 2016 ble det arrangert Båt- 
Bil-, Olje- og Boligmesse, noe som ga klubben en nettoinntekt på nesten 5 millioner kroner. 
Messene har til sammen trukket mer enn 55.000 besøkende til Straume Idrettspark og er 
med på å gjøre både idrettsparken og Straume kjent langt utenfor kommunens grenser. 
Arrangementene bidrar også positivt for næringsvirksomheten i kommunen, noe klubben 
også håper vil gi utslag i næringslivets generelle støtte til klubbens barne- og 
ungdomsaktiviteter. 
  
Pga. spillemidler og MVA refusjon som er gitt til idrettsbyggene i Idrettsparken er det 
begrenset hvor mange dager hallene 
kan benyttes til arrangementer som ikke 
handler om idrett. En nøkkelregel er 
inntil er ca. 5% av året. I 2016 ble Sotra 
Arena benyttet 3,16% og Sotrahallen 
(fotballhallen) 4,5%. Vi er dermed godt 
innenfor rammene til 
Kulturdepartementet og SkattVest. 
Alle arrangementene krever en stor 
grad av dugnad blant klubbens 
medlemmer og deres foreldre. Styret 
er oppmerksom på at vi er i 
yttergrensen på hva som kan kreves 
og har derfor satt i gang et arbeid rundt 
dette (se avsnitt om dugnad), men vil 
samtidig vektlegge viktigheten av dugnadsarbeidet for å kunne opprettholde det gode nivået 
på idretten og ikke minst utbygging og vedlikehold av Straume Idrettspark – et av Norges 
flotteste idrettsanlegg. 
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ANLEGG 
Selv om Straume Idrettspark utvilsomt er ett av Norges flotteste idrettsanlegg allerede så 
stopper ikke planene og drømmene om et enda større anlegg – med et enda større tilbud til 
våre medlemmer og kommunens innbyggere. 
Sotra Sportsklubb eier og drifter hele Idrettsparken med unntak av Sotra Arena. Både 
fotballbaner, garderobeanlegg, fotballhall, beachbaner og turløyper eies og driftes av klubben 
og gir både medlemmer og turgåere et godt tilbud. 
Neste ledd i utbyggingen er ny turnhall. Hallen er for det meste finansiert av Trond Mohn og 
vil gi turn et betydelig løft. Hallen vil også kunne tilby alle våre medlemmer et unikt tilbud 
innen basistrening. Hallen presenteres i egen årsmøtesak. 

 
I 2016 har Sotra Sportsklubb og Fjell kommune kjøpt tomt av Straume Messesenter 
v/Nordahl Pedersen og Soli Eigedom, noe som gjør at leieavtalen for tomten som 
fotballhallen er bygget på utgår og erstattes av skjøte på egen tomt. 
 

Dugnad 

Sotra Sportsklubb er en foreldredrevet klubb med idrett og aktivitet for de minste som 
hovedformål. 

I tillegg eier og drifter klubben det meste av Straume Idrettspark. 

Dette gjør at klubbens dugnader kan oppsummeres i 3 elementer; 

1. Dugnad i forbindelse med idrettsaktiviteter (trening, kamp, cuper) 
2. Dugnader i forbindelse med vedlikehold av anlegget 
3. Dugnader for inntekter til klubbdriften 

I snitt har klubben regnet ut at det jobbes ca. 15 timer pr. familie pr. år utenom skole- og 
hallvaktene. Noen jobber 5-6 timer mens andre jobber mange hundre timer - sånn vil det 
alltid være. Engasjement og mulighet for deltakelse vil variere, også fra år til år. 

De inntektsbringende arrangementene (i hovedsak messene) gir en nokså konsentrert 
dugnadsbelastning i månedene oktober/november og februar. Dette er svært viktige  

 

 

inntektskilder for klubben, men styret innser at vi må tenke nytt for å unngå å drepe klubbens 
ellers gode dugnadsånd. 
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Et utvalg i hovedstyret jobber derfor med å systematisere klubbens dugnadsarbeid for på 
den måten å gi hele klubben en bedre oversikt over når på året klubben trenger den enkeltes  

innsats. I tillegg vil det bli vurdert om alternativer til dugnad skal benyttes på enkeltoppgaver, 
og om andre idrettslag skal bli spurt om å delta i arbeidet.  

Det er ellers en stor fornøyelse å bringe videre alle de gode tilbakemeldingene vi får 
fra våre arrangører, leverandører, idrettsforbund og særkretsene. Vårt medlemmer 
utfører ikke bare jobben – men de gjør den med et stort smil og høy grad av service – 
noe våre samarbeidspartnere legger merke til og er veldig godt fornøyd med.  

TUSEN TAKK FOR EN FENOMENAL INNSATS!  

 

Fjell kommune 
Sotra Sportsklubb har en rekke avtaler med Fjell kommune; 

- Avtale om utleie av Sotra Arena 
- Avtale om vakthold av idrettsanlegg og skoler 
- Avtale om salg av sponsor- og reklameplass i Sotra Arena 
- Avtale om bruk av lokaler i Sotra Arena inkl. kiosk og kafè 

Avtalene er omfattende, og er først og fremst ment for å sikre en god drift av bl.a. Sotra 
Arena. 
Sotra Sportsklubb setter pris på samarbeidet med kommunen, og har spesielt det siste året 
opplevd et økt fokus på samhandling og god dialog fra kommunens side. 
Når den kommunale driften forenes med frivillig innsats, ser vi at anlegget får en optimal bruk 
med relativt lave kostnader.  
Tilbudet blir utvidet til mer enn den organiserte idretten og fører til aktiviteter som f.eks. Åpen 
hall hver søndag, en kafè som sosialt treffpunkt for alle aldersgrupper, forskjellige tilbud på 
dagtid og turområder for hele kommunen. 
Sotra Sportsklubb har som visjon å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for alle 
aldersgrupper, og sammen med kommunen mener vi at vi lykkes godt med dette. 

ØKONOMI 
Klubbens regnskaper føres av Regnskapshuset SR1 på Straume. 
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 240.810,-. 
Som idrettslag er målsettingen å bruke størstedelen av klubbens inntekter på idretten. Det er 
ikke et mål i seg selv å drive med høyest mulig overskudd. 
Resultatet må imidlertid gjenspeile en sunn drift, og for Sotra SK sin del betyr dette at årene 
hvor klubben arrangerer OTD, oljemessen (2.hvert år) så skal overskuddet være minst like 
stort som et eventuelt underskudd året etter. 2016 var et år med 4 messer inkl. OTD, og skal 
følgelig være et år med et godt overskudd. 
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Styret foreslår at årets overskudd tilføres klubbens frie egenkapital. 
Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift. 
Regnskapet er satt opp under denne forutsetning. 
 
Alle enhetene styrer egen økonomi innenfor definerte kostnadsrammer. Enhetene står også 
fritt til å generere egne inntekter i form av cuper, arrangementer, sponsor eller lignende. 
Enhetene har derfor egne avdelingsbudsjetter og regnskap, og rapporterer til  
daglig leder / hovedstyret. 
 

 Hovedstyret Fotball Håndball 
Andre 

idretter Kafè FFO/AFO 
INNTEKTER 6 016 939 3 243 747 2 455 216 314 306 3 488 856 103 466 
KOSTNADER 5 561 019 3 421 002 2 374 994 184 494 3 245 638 168 997 
RESULTAT 455 920 -177 255 80 222 129 812 243 218 -65 531 

 
Alle enheter gikk med overskudd bortsett fra fotballgruppen og FFO. Fotballgruppen gikk 
med underskudd for 4.året på rad. Av hensyn til de andre idrettene er dette noe hovedstyret 
må følge tett med på i 2017.   
 
Sotra SK har 38 ansatte (eks. spillere med godtgjørelse). Av dette er det 5 heltidsansatte og 
6 personer på 50%.  
Resten er i forskjellige prosenstillinger. Totalt utgjør dette ca. 14 årsverk.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*; Idrett = trenere og trenerkoordinatorer 
**; Drift/vedlh = renhold, vakthold og drift.  

IDRETT
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Kostnadsfordeling Hovedstyret 

 
 
Lønn for hovedstyret inkluderer lønn for administrasjon, drift/renhold bygg og vakthold i både 
Sotra Arena og Sotrahallen. 
Sotra Sportsklubb har hatt høyt fokus på skattemessige forhold både i drift- og 
lønnssammenheng. Klubben har de siste årene hatt klare regler for godtgjørelse til trenere, 
spillere og andre tillitsvalgte og håndhever dette strengt overfor klubbens medlemmer.  
 
Noen av våre frivillige ressurser kan oppleve dette som unødvendig strengt, men vi håper 
alle ser av medieoppslag i 2016 om skattesaker overfor andre klubber at dette er helt 
nødvendig. 
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KONTINGENT 
Kontingenten i Sotra Sportsklubb anses fortsett å være på et moderat nivå sammenlignet 
med andre klubber. 
Samtidig har Sotra Sportsklubb en ambisjon om å være en klubb med moderate 
kontingentsatser for på den måten å være en klubb for alle. 
Styret vil derfor ikke foreslå endringer i dagens satser. 

TROND MOHN 
Det finnes neppe noen som kan sidestilles med Trond 
Mohns gavmildhet. Han har gjennom en rekke år bidratt 
til utbyggingen av Straume Idrettspark, og er utvilsomt 
hovedårsaken til at vi har kunnet bygge turveier, 
beachbaner og ikke minst fotballhallen. 
Samlet har Trond Mohn bidratt med 40 millioner i 
utbygging av Straume Idrettspark. I tillegg har han sagt 
seg villig til å finansiere store deler av ny turnhall – en 
hall som er kostnadsberegnet til nesten 70 mill og med 
oppstart av byggearbeidene sommeren 2017. 
Vi vet at Trond Mohn setter dugnadsånden høyt. Dette 
er en egenskap som Sotra Sportsklubb kan være godt 
fornøyd med, og vi kan love at dugnadsnivået fortsatt 
vil være stort på alle nivåer. 
Sotra SK sender en STOR takk til Trond Mohn 
for hans gode bidrag! 
 

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 

 
… og disse personene utfører mange hundre dugnadstimer hver – hvert eneste år.  
Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en fantastisk 
innsats! 
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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. 
Sotra SK sender en STOR takk til alle våre samarbeidspartnere, og naturligvis en ekstra stor  
takk til våre hovedsponsorer; 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
  





Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015

Driftsinntekter
Sponsorinntekter 1 523 100 1 245 436
Kiosk og automater 3 565 754 2 314 618
Driftstilskudd Fjell Kommune 86 500 81 400
Grasrotmidler 479 999 446 006
Andre offentlige tilskudd 1 070 649 1 076 774
Andre inntekter 4 403 189 2 616 601
Leieinntekter 5 640 321 1 868 861
Dugnadsinntekter 1 749 033 170 725
Cup og aktivitetsinntekter 851 037 749 978
Medlemskontingent 3 037 524 3 040 957
Sum driftsinntekter 1 22 407 106 13 611 355

Driftskostnader
Arangementskostnader 3 040 783 432 472
Utgifter og innkjøp - aktiviteter 1 026 605 282 914
Innkjøp kiosk 2 289 470 1 575 779
Utgifter kamper 902 571 736 373
Egen deltakelse cuper/treningsleirer 833 037 790 552
Innkjøp utstyr og materiell 716 148 598 794
Lønnskostnad 2 7 059 780 6 427 314
Ordinære avskrivninger 4 276 209 276 209
Renhold 44 045 30 813
Leie datasystemer, kontormaskiner og transportmidler 311 456 119 521
Reklame 892 242 208 492
Trener-, leder- og spillerkurs 74 437 142 526
Lagavgift, bøter og avgifter til kretsen 675 206 627 800
Tilstelling medlemmer 8 595 87 928
Avsatt tap på fordringer -39 200 203 100
Øvrige driftskostnader 2 3 629 335 2 754 503
Sum driftskostnader 21 740 720 15 295 090

Driftsresultat 666 386 -1 683 735



Sotra Sportsklubb
Resultatregnskap

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 23 423 5 113
Andre finansinntekter 15 943 23 770
Rentekostnader 0 438
Andre finanskostnader 464 942 420 891
Resultat av finansposter -425 576 -392 447

Ordinært resultat før skattekostnad 240 810 -2 076 182

Årets resultat 240 810 -2 076 182

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 5 240 810 -2 076 182
Sum overføringer 240 810 -2 076 182



Sotra Sportsklubb
Balanse pr. 31.12.

EIENDELER Note 2016 2015

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Tomter og bygninger 4 4 960 900 8 667 920
Driftsløsøre, inventar o.l. 4 2 523 151 1 436 335
Sum varige driftsmidler 7 484 051 10 104 255

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 6 1 200 000 1 200 000
Sum anleggsmidler 8 684 051 11 304 255

OMLØPSMIDLER
Varelager 364 638 163 980
Fordringer
Kundefordringer 1 749 421 1 154 781
Andre kortsiktige fordringer 886 312 1 485 126

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 4 751 096 5 744 363
Sum omløpsmidler 7 751 466 8 548 250

SUM  EIENDELER 16 435 517 19 852 505





Sotra Sportsklubb 
Noter til regnskapet 2016

Note 1      Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Note 2    Lønnskostnader,  ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader 2016 2015
Lønninger 5 291 466 4 807 600
Arbeidsgiveravgift 833 404 709 969
Pensjonskostnader 111 893 104 309
Bilgodtgjørelse 290 401 477 732
Andre ytelser 532 616 327 703

Sum 7 059 780 6 427 313
Antall årsverk 12 11

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn og honorar 787 193
Pensjonsforpliktelser 2 408
Annen godtgjørelse 201 414

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2016 for lovpålagt revisjon utgjør kr 45 000 eksklusive merverdiavgift. 
Kostnadsført honorar for annen bistad fra revisor utgjør kr 10 625 eksklusiv merverdiavgift.

Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, 
og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til 
pålydende.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på opptakstidspunktet. 

Inntekter
Selskapets inntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Støtte taes til inntekt for det året støtten er tiltenkt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Nærstående parter
Selskap i samme konsern er definert som nærstående. Transaksjoner mellom nærstående parter er utført i henhold til 
vanlige forretningsmessige vilkår.

Datterselskaper
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi 
når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers 
regnskap. 

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. 



Sotra Sportsklubb 
Noter til regnskapet 2016

Note 3     Bundne midler

I posten inngår bundne bankinskudd kr 173 271
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2016 utgjorde kr 172 505

Note 4     Varige driftsmidler
Tomt Inventar Anlegg Sum

Opprinnelig kostpris 558 000 1 964 434 48 622 980 51 145 414
Mottatte tilskudd - 0 40 513 060 40 513 060
Anskaffelseskost 01.01. 558 000 1 964 434 8 109 920 10 632 354
Tilgang 1 363 025 417 980 1 781 005
Avgang 0
Tilskudd -4 125 000 -4 125 000
Anskaffelseskost 31.12 558 000 3 327 459 4 402 900 8 288 359

0
Akkumulerte avskrivninger 31.12 804 308 0 804 308
Bokført verdi pr 31.12 558 000 2 523 151 4 402 900 7 484 051

Årets avskrivning 0 276 209 0 276 209
Avskrivningssats 0 % 20 % 0 %

Det er ikke beregnet avskrivinger for anlegg i 2016. Bakgrunnen for dette er at anlegget er 
fullfinansiert av støtte, tilskudd og andre mottatte midler. Deler av midlene er fortsatt ikke mottatt
og er derfor ikke bokført i regnskapet. Når disse midlene blir mottatt vil de redusere
kostprisen  videre ned til kr 0.

Sotra SK har derfor i realiteten ingen kostpris på investeringen i anlegget, og det er derfor ikke
beregnet avskrivinger for 2016.

Note  5     Egenkapital

Bundet EK Annen  Sum 
egenkapital

Egenkapital 01.01.16 3 560 752 1 162 427 2 398 325
Årets resultat -559 190 -559 190
Egenkapital 31.12.16 3 560 752 913 755 1 839 135

Note 6      Aksjer i datter

Selskapet har investert i følgende selskap:

Foretaksnavn 
Forretnings- 
kontor 

Eierandel/
stemmeandel Egenkapital Årets resultat

Straume Idrettspark AS Straume 66 % 13 111 979 -906 639

Regnskapet for Straume Idrettspark AS 2016 er ikke avsluttet. Av den grunn er tall fra 2015 benyttet.

Mellomværende med datterselsakp pr 31.12:
Beløp

Fordring pr 31.12 til Straume Idrettspark AS 761 203

Det er for 2016 ført tilskudd fra Straume Idrettspark AS og Fjell Kommune mot reduksjon av kostpris knyttet til idrettshall
Tilskuddet var i 2015 bokført som gjeld. 



Sotra Sportsklubb 
Noter til regnskapet 2016

Note 7      Langsiktig gjeld og pantstillelser

Pantstillelser og lignende Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført
ved pant som sikkerhet verdi pant

Gjeld til kredittinstitusjoner 9 500 000 Bygninger og tomter 7 484 051

Note 8      Hendelser etter balansedagen

Etter at idrettslaget hadde bokettersyn for regnskapsåret 2012 og 2013, har laget blitt ilagt etterberegning av AGA
av kilometergodtgjørelse samt tilleggsavgift. Til sammen utgjør dette en forpliktelse på ca kr 138 000.

Det foreligger en pågående prosess for å vurdere om deler av idrettslagets inntekter er skattepliktig.
Pr dato for avleggelse av årsregnskapet er det ikke konkludert på om det faktisk foreligger en
Skatteplikt og styret anser at sannsynligheten er mindre enn 50% bl.a. av hensyn til beskrivelse av
enkeltstående arrangementer. Styret velger derfor å ikke avsette for mulig skatteplikt i regnskapet









Sak til årsmøtet – Sotra Sportsklubb 
Sotra Turn har henvendt seg til Sotra Sportsklubb med spørsmål om mulig sammenslåing av 
idrettslagene. Henvendelsen har bakgrunn i en effektivisering av administrasjon og ønsket om å 
bygge en turnhall i Straume Idrettspark. 

Sotra Turn er ca. 900 medlemmer. Sotra Sportsklubb er ca. 1.890 medlemmer. Av dette er ca. 100 
personer medlemmer i begge klubbene slik at samlet medlemstall ved en sammenslåing vil være 
2.790 medlemmer. 

Begge klubbene har en god økonomi. Sotra Turn har på lik linje med Sotra SK noen trenere ansatt i 
delt stilling, og sportslig leder/trenerkoordinator. 

Det er Sotra Sportsklubb som har det eldste organisasjonsnummeret og som derfor ifølge NIF sine 
lover er det organisasjonsnummeret som skal gjelde videre.  
I forslaget vil navn på klubben fortsatt være Sotra Sportsklubb, og turn vil bli benevnt på lik linje med 
alle de andre idrettsgrenene i klubben (Sotra SK Turn). 

En gruppe med 3 medlemmer fra hver klubb har i 4 måneder jobbet med de praktiske elementene 
ved en sammenslåing. Gruppen ser ingen spesielle utfordringer som f.eks. eiendeler, gjeld eller andre 
forpliktelser.  

Forslag til vedtak; Sotra Sportsklubb vedtar sammenslåing med Sotra Turn under forutsetning at 
også Sotra Turn sitt årsmøte gir sin tilslutning til sammenslåing. 
Sotra Sportsklubb søker om opptak i Norges Gymnastikk og Turnforbund. 

Årsmøtet gir styreleder og daglig leder nødvendige fullmakter til å gjennomføre det formelle og 
praktiske rundt sammenslåingen. 

 



Forslag til årsmøtet i Sotra Sportsklubb 
Utviklingen i fotballgruppen er bekymringsverdig på flere måter. En stadig større andel av de 
økonomiske ressursene går til a-lagene, på bekostning av bredden.  
Vi ser også at på tross av at budsjettet for A-laget er doblet på to år, uteblir de sportslige resultatene. 

Å "kjøpe" suksess har i mange klubber vist seg å være en dårlig ide. Det kan gi gode resultater på kort 
sikt, men på lang sikt vil det føre til en utvikling som ikke er i tråd med Sotra Sportsklubb sine verdier 
og mål.  
En større del av pengene bør derfor brukes til utvikling av trenere og spillere på nivåene under a-
lagene.  

 

Hovedstyret kan på selvstendig grunnlag definere hva som er fornuftig budsjettbalansering i 
idrettene og legge føringer for dette basert på klubbens vedtatte normer. 
Det er likevel et ønske at Årsmøtet tar stilling til spørsmålet om å tallfeste en fordelingsnøkkel for 
gruppenes budsjetter. 
Det må presiseres at meningen med forslaget er ikke at det skal brukes minst mulig penger på 
klubbens A-lag, men at det hele tiden er en balanse mellom A-lags satsingen og «bredde» satsingen.  

 

Som en del av klubbens verdidokument og styringsparameter foreslås følgende vedtak; 

 

Innenfor hver idrett skal A-lagene (senior) aldri ha samlede kostnader som overstiger 50% av 
idrettsgruppens samlede budsjett. Det skal være en målsetting for idrettsgruppene å styrke 
trenerapparatet i alle aldersbestemte nivåer i samme takt som utvikling av A-lagene.  
Klubbens egne spillere (spillere med mer enn ett år i klubbens junior-/rekrutteringslag) skal alltid 
utgjøre minst 50% av A-lagets spillerstall. 

 

Kolltveit 07.03.2017 

Kurt Midttun 



Navn Håndball Fotball Hovedst. Kafe FFO Arrangement Totalt

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler  289 000  377 000 1 020 000   0   0   0 1 808 500
3120 Sponsorinntekter egen   0  400 000   0   0   0   0  475 000
3070 Salg kiosk 15% MVA   0   0   0 3 318 000   0   0 3 318 000
3085 Vakthold kommunale anlegg  220 000  220 000  950 000   0   0   0 1 390 000
3180 Dugnadsinntekt avg.fritt   0  50 000   0   0   0   0  60 000
3440 MVA refusjon og LAM midler  218 400  260 000  540 800   0   0   0 1 040 000
3441 Grasrot og Bingo  94 500  112 500  234 000   0   0   0  450 000
3603 Leieinntekt avg.fritt   0   0  400 000   0   0  600 000  400 000
3604 Leieinntekt Sotra Arena   0   0  40 000   0   0   0  40 000
3605 Avsatt leie Sotra Arena   0   0 - 40 000   0   0   0 - 40 000
3110 FFO/IFO avg.fritt   0   0   0   0 1 149 500   0 1 149 500
3810 Billettinntekter  300 000  55 000   0   0   0   0  355 000
3920 Inntekter egne arrangement  50 000  300 000   0   0   0   0  410 000
3921 Inntekter håndball/fotballskole  70 000  120 000   0   0   0   0  190 000
3922 Overflring fra arrangement  354 000  442 500 2 065 000   0 2 950 000
3199 Diverse salgsinntekt avg.fritt  20 000   0   0   0   0   0  20 000
3900 Medlemskontingent  780 000 1 200 000   0   0   0   0 2 188 515
3999 Diverse salgsinntekter avg.pliktig   0   0  50 000   0   0   0  50 000

2 395 900 3 537 000 5 259 800 3 318 000 1 149 500 5 150 000 16 254 515

4160 Utg.arrangement avg.fritt - 30 000 - 100 000   0   0 - 60 000   0 - 235 000
4070 Innkjøp kiosk 15%   0   0   0 -1 824 900   0   0 -1 824 900
4110 Innkjøp Fotball- Hånball skolen - 30 000   0   0   0   0   0 - 32 000
4150 Godtgjørelser Fotball- Hånball skolen - 20 000   0   0   0   0   0 - 20 000
4410 Skader / lege - 10 000 - 50 000   0   0   0   0 - 60 000
4420 Mat - kamp og treninger - 10 000 - 30 000   0   0 - 120 000   0 - 161 000
4460 Dommerutgifter - 300 000 - 280 000   0   0   0   0 - 589 500
4470 Transport til/fra kamper - 130 000 - 300 000   0   0   0   0 - 430 000
3994 Egenandel cup- / treningsleir  400 000  600 000   0   0   0   0 1 025 000
4500 Egen deltakelse i cuper - 500 000 - 550 000   0   0   0   0 -1 085 000
4510 Treningsleir / treningsutgifter - 80 000 - 450 000   0   0   0   0 - 570 000
4100 Innkjøp utstyr - 180 000 - 150 000 - 80 000   0 - 40 000   0 - 503 000
4600 Baller   0 - 75 000   0   0   0   0 - 84 000
4700 Drakter   0 - 10 000   0   0   0   0 - 22 000
4811 Skopakke   0 - 90 000   0   0   0   0 - 90 000

- 890 000 -1 485 000 - 80 000 -1 824 900 - 220 000 -1 085 000 -4 646 400

5005 Diverse lønn   0 -1 500 000   0   0   0   0 -1 500 000
5010 Lønn ansatt - 350 000   0 -1 782 600 - 870 000 - 624 000 - 320 000 -3 626 600
5090 Feriepenger - 42 000   0 - 213 912 - 104 400 - 74 880 - 38 400 - 435 192
5330 Godtgjørelse styre   0   0   0   0   0   0
5900 Gavekort - 200 000 - 100 000   0   0   0 - 145 000 - 323 000
7100 Bilgodtgjørese oppgavepliktig - 150 000   0 - 15 000   0   0   0 - 165 000
7101 Bilgodtgjørelse passasjer - 10 000   0   0   0   0   0 - 10 000
5400 Arbeidsgiveravgift - 55 272   0 - 299 838 - 124 410 - 89 232 - 44 800 - 568 752
5401 Arb.g.avg.avs.feriepenger   0   0 - 35 000 - 14 929 - 10 708   0 - 60 637
5402 Arb.g.avg. gavekort trenere - 20 000 - 14 100   0   0   0   0 - 34 100
5430 Avtalefestet pensjon   0   0 - 89 130   0   0   0 - 89 130

- 827 272 -1 638 100 -2 565 480 -1 113 739 - 798 820 - 548 200 -6 966 411

6200 Elektrisitet   0   0 - 300 000   0   0   0 - 300 000
6210 Elektrisitet Flomlys   0   0 - 170 000   0   0   0 - 170 000
6211 Elektrisitet Turveier   0   0 - 30 000   0   0   0 - 30 000
6340 Renovasjons   0   0 - 90 000   0   0   0 - 90 000
6360 Renhold   0   0 - 45 000 - 6 000   0   0 - 51 000
6390 Annen kostnad lokaler   0   0 - 10 000   0   0   0 - 10 000

SUM Personalkostnader

Driftskostnader

Driftsinntekter

Budsjett 2017
Konto



Navn Håndball Fotball Hovedst. Kafe FFO Arrangement Totalt

6400 Leie maskiner og utstyr   0   0 - 35 000   0   0   0 - 35 000
6405 Leie betalingsterminal   0   0 - 30 000   0   0   0 - 30 000
6420 Leie datasystemer   0 - 30 000 - 160 000   0   0   0 - 190 000
6425 Drift IT   0   0 - 40 000   0   0   0 - 40 000
6440 Leie transportmidler   0   0   0   0 - 100 000   0 - 100 000
6500 Verktøy   0   0 - 10 000   0   0   0 - 10 000
6540 Inventar   0   0 - 5 000   0   0   0 - 5 000
6550 Driftsmateriale   0   0 - 170 000 - 40 000   0   0 - 210 000
6600 Reparasjon og vedlikehold   0   0 - 150 000   0   0   0 - 150 000
6700 Regnskaps- og andre honorarer   0   0 - 350 000   0   0   0 - 350 000
6701 Revisjonshonorar   0   0 - 60 000   0   0   0 - 60 000
6702 Anne bistand Revisor   0   0 - 20 000   0   0   0 - 20 000

6720 Honorar øk-/juridisk bistand   0   0 - 50 000   0   0   0 - 50 000
6800 Kontorrekvisita   0   0 - 20 000   0   0   0 - 20 000
6830 Datakostnader   0   0 - 20 000   0   0   0 - 20 000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. - 5 000   0 - 20 000   0   0   0 - 25 000
6870 Møtekostnader (mat, leie etc.) - 5 000   0 - 5 000   0   0   0 - 10 000
6890 Annen kontorkostnad   0   0 - 5 000   0   0   0 - 5 000
6900 Telefon   0   0 - 20 000   0 - 20 000   0 - 40 000
6901 Internett / Bredbånd   0   0 - 50 000   0   0   0 - 50 000
6940 Porto   0   0 - 20 000   0   0   0 - 20 000
7000 Drivstoff   0   0 - 5 000   0   0   0 - 5 000
7020 Vedlikehold transportmidler   0   0 - 50 000   0   0   0 - 50 000
7040 Forsikring transportmidler   0   0 - 12 000   0   0   0 - 12 000
7090 Annen kostnad transportmidler   0   0 - 10 000   0   0   0 - 10 000
7140 Reisekostnad ikke oppg.pliktig - 10 000   0   0   0   0   0 - 70 000
7200 Møtekostnader - Styre - 5 000 - 10 000 - 100 000   0   0   0 - 115 000
7223 Trenerkurs/utdanning - 10 000 - 50 000   0   0   0   0 - 65 000
7224 Lederkurs/utdanning - 5 000 - 30 000   0   0   0   0 - 35 000
7225 Spillerkurs/utdanning - 10 000 - 10 000   0   0   0   0 - 20 000
7226 Dommerkurs - 20 000 - 20 000   0   0   0   0 - 48 000
7409 Overgangsgebyr til krets - 10 000 - 30 000   0   0   0   0 - 40 000
7411 Lagavgifter Krets - 400 000 - 75 000   0   0   0   0 - 483 000
7413 Bøter/avgift Krets - 20 000 - 25 000   0   0   0   0 - 45 000
7414 Lisensutgifter Krets - 20 000   0   0   0   0   0 - 20 000
7416 Lagforsikring til krets   0 - 80 000   0   0   0   0 - 80 000

7500 Forsikringer   0   0 - 150 000   0   0   0 - 150 000
7320 Reklamekostnad   0   0   0   0   0 - 780 000 - 7 000
7620 Gaver/premier - 25 000   0 - 4 000   0   0   0 - 29 000
7790 Annen kostnad - 20 000   0   0   0   0   0 - 20 000
7791 Tilstelning for medlemmer - 30 000 - 25 000   0   0   0   0 - 55 000
7830 Tap på fordringer   0   0 - 20 000   0   0   0 - 20 000

- 595 000 - 385 000 -2 236 000 - 46 000 - 120 000 - 780 000 -3 470 000

 83 628  28 900  378 320  333 361  10 680 2 736 800 1 136 704

8050 Annen renteinntekt   0   0  40 000   0   0   0  40 000
7770 Bank og kortgebyr   0   0 - 15 000   0   0   0 - 15 000
8150 Annen rentekostnad   0   0 - 350 000   0   0   0 - 350 000

 83 628  28 900  53 320  333 361  10 680 2 736 800  811 704

Andre driftskostnader

Resultat

Driftsresultat

Konto



Sotra SK Håndballskole 
– alltid like populær 

Mathare-jentene fra 
Kenya på besøk 

 

 

Åge`n è klar for kamp… 

Nesten 200 Sotra SK spillere på vei til NorwayCup.  

Nye spillere – klar for innsats 
og full av energi  


