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ÅRSMELDING 

Sotra Sportsklubb er en breddeklubb som legger til rette for en 
rekke ulike idrettsaktiviteter for innbyggerne i Øygarden kommune. 
Klubben tilbyr aktiviteter innen fotball, håndball, turn, dans, 
basketball, boksing og friidrett/mosjon. Vi har også et omfattende 
idrettsskoletilbud. 

Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark, der 
også mesteparten av idrettsaktivitetene finner sted. Gymsaler i 
nærliggende skoler benyttes også, det samme gjør idrettshallen på 
Bildøy. 

 

 

HOVEDSTYRET OG ORGANISASJONEN 

Hovedstyret har i 2019 bestått av 9 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder og 2 
varamedlemmer. 4 av styremedlemmene representerer særidrettene. 

 

Styrets arbeid  

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2021. På grunn av smittevern og pandemi har en del 
av styremøtene også i 2021 blitt holdt via Teams. Styrearbeidet har likevel fungert 
tilfredsstillende og dialogen i styret har vært løsningsorientert, åpen og inkluderende.  

Pandemisituasjonen og ikke minst mangelen på trenings- og spilleflater grunnet bruken av 
Sotra Arena som vaksinestasjon, har preget styrets arbeid og ikke minst klubbens aktivitet i 
året som har gått. Også hovedutvalgene har brukt mye tid og kapasitet knyttet til 
organisering av alternative løsninger for trening, sammen med administrasjonen. I tett 
samarbeid har hovedstyret og administrasjonen jobbet mot politisk og administrativ ledelse i 
kommunen, for å holde ulempene for våre medlemmer og trenere så lave som mulig. Disse 
forholdene har tatt av styrets kapasitet og gjort at styret heller ikke i 2021 har fått jobbet så 
mye med utvikling av klubben som ønsket. 

 

 

Cecilie Dahl Leder Susanne Johnsen Leder Fotball 
Svein Olav Sørensen Nestleder Siv Øye Carlsen Leder Håndball 
Pål Johannessen Styremedlem Per Magne Handegård Leder Friidrett 
Tore Jarl Nesse Styremedlem Jan Eide Varamedlem 
Gunn Mari Høyem Leder Turn Ole Skjold Varamedlem 
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Organisasjonsutvikling 
Ved normalisering av smittesituasjonen i samfunnet og gjenopptakelse av normal 
idrettsaktivitet, er det styrets forventing at klubbutvikling kan bli prioritert høyere gjennom 
2022. Dette er viktig etter to år med lav kapasitet og lavt fokus på utvikling av klubben. 

Til tross for redusert kapasitet og spesielle vilkår, har det likevel blitt jobbet videre med 
enkelte av de prioriterte områdene i gjeldende strategiplan. Innenfor svært knappe rammer i 
budsjettet for 2022, har styret funnet rom for å følge opp forrige årsmøtevedtak vedrørende 
justering av gjeldende organisasjonskart, der idretten styrkes med en leder seksjon sport. 
Beslutning om utlysning av stillingen ble tatt like før jul. Første runde medførte dessverre 
ingen rekruttering i stillingen, som derfor er lyst ut på nytt.  

Videre har det i 2021 blitt gjennomført et omfattende arbeid med å beskrive de ulike rollene 
vi trenger innenfor de forskjellige idrettene. Rollebeskrivelsene vil lette overgangen når det 
skjer utskifting blant de som har verv i klubben ved at oppgavene er godt beskrevet og 
terskelen dermed mindre for å ta på seg et verv. Det vil også føre til bedre kontinuitet og 
kvalitet i det frivillige arbeidet. 

 

Kommunikasjonsplan 
Arbeidet med en overordnet plan for kommunikasjon i SSK, har det dessverre ikke vært 
kapasitet til å jobbe med i 2021. Styret vil vurdere å etablere et eget utvalg som vil få i 
oppdrag å jobbe med dette. 

 

Fond 
Styret har nylig fullført etableringen av et rammeverk for vårt «Alle med-fond», der det vil 
kunne søkes om økonomisk støtte til deltakelse i SSKs aktiviteter. Administrasjon av- og 
tildeling fra fondet vil være basert på søknad der behandlingen vil bli ivaretatt av en egen 
gruppe utnevnt av styret. De to første sakene har blitt behandlet i fondet i mars 2022. 

 

Fair play 
På årsmøtet i 2019 ble det bestemt at klubben skulle etablere ett konflikthåndteringsutvalg. 
Dette ble endret til ett Fair Play utvalg.  
Utvalget består av ett medlem fra hovedstyret pluss èn representant fra hver idrett.  
Utvalget har ikke hatt saker til behandling i 2021. 

 

Idrettsskole 
Idrettskolen er ment å sikre en bredere aktivitet for de minste, hvor de får prøve flere idretter 
framfor å spesialisere seg for tidlig. Det har vært vanskelig å opprettholde ett tilbod under 
pandemien. Hovedstyrets intensjon er å reetablere tilbudet.  
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Spesielle forhold 
Nedstengningen av samfunnet og særlig mangelen på treningsflater for håndballen, har 
vært krevende for Sotra Sportsklubb. Trenere og andre tillitsvalgte har måttet tilpasse 
aktiviteten mye til smittesituasjonen og har jobbet forbilledlig med å opprettholde såvel egen 
som medlemmenes motivasjon. Denne innsatsen har gjort at klubben har kommet seg 
gjennom året med noe frafall både blant i ungdomsgruppene, men med en moderat vekst i 
de yngste og eldste årsklassene.  

Årets resultat - inkludert støtteordninger - er også i 2021 på plussiden. Resultatet er preget 
av lave kostnader knyttet til redusert aktivitet i idretten. Den reduserte aktiviteten har gitt seg 
utslag i noe redusert innbetaling av kontingenter. Redusert arrangementsaktivitet har også 
medført lavere inntekter, men altså vært tilstrekkelig til at året under ett gir et positivt 
resultat. Styret er svært fornøyd med dette. 

Styret har i 2021 i samråd med Øygarden kommune avviklet selskapet Straume Idrettspark 
AS, der eierskapet til Straume stadion lå. Straume Idrettspark AS var eid 2/3 av Sotra 
Sportsklubb og 1/3 av Øygarden kommune. Eierskapet til Straume Stadion er nå overført til 
Sotra Sportsklubb. 

 

 

Organisasjon 

Klubben har 2.842 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret pr. 31.12.2021. 
166 med i flere idretter, slik at det reelle antall medlemmer er 2.681 

Første halvdel av 2021 var fortsatt preget av nedstengning som følge av pandemien. Ført i 
oktober fikk de over 20 år drive med kontaktidrett, og allerede i slutten av november ble det 
stengt ned påny for denne gruppen. 

 
 
 

Det er til sammen 166  medlemmer som er med i flere idretter.  
 
Dette gjør at klubbens samlede medlemstall er 2.6281pr. 31.12.2021 

  

TOTALT
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år over 26 år SUM 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år over 26 år SUM

Fotball 0 380 175 39 188 782 1 144 73 22 79 319 1101
Håndball 1 99 44 11 59 214 1 238 140 10 111 500 714
Turn & Dans 33 129 17 8 50 237 82 380 148 20 94 724 961
Boksing 0 2 8 3 4 17 0 0 0 1 2 3 20
Basketball 0 0 9 0 9 18 0 2 1 0 0 3 21
Idrettskolen 0 0 0
Friidrett 0 0 0 1 20 21 0 0 0 0 4 4 25
Tilrettelagte lag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 610 253 62 330 1289 84 764 362 53 290 1553 2842

Menn Kvinner
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Totalt har klubben 63 ansatte fordelt på 22 årsverk. 
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ØKONOMI 

Klubbens regnskaper føres i klubbadministrasjonen v/Lisbeth Waagen. 

Regnskapet for 2021 viser et resultat før skattekostnad på kr. 656.585,- og et årsresultat 
etter skattekostnad på kr. 376.916,-  

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. 

Første halvdel av 2021 var preget av nedstengning og forbud mot større arrangementer. 
Dette første til kansellerte messer og idrettsarrangementer med tilhørende tapte inntekter. 
I september 2021 bortfalt en del av pandemirestriksjonene, og vi fikk gjennomført 
Boligmessen og Bilmessen.  

Statens støtteordninger til idretten har dekket inntil 70% av de tapte inntektene på 
kansellerte eller utsatte arrangementer. I kombinasjon med reduserte kostnader så har 
klubben klart å komme i havn i 2021 med ett lite overskudd. 

 
 

Styret foreslår at årets overskudd overføres til 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. 
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Driftsresultater 2021 pr. avdeling 

 

 

 Arrangement har overført 2,8 mill av inntektene til fordeling på idrettene + anlegg. 

Sotra Sportsklubb har et høyt fokus på skattemessige forhold både i drift- og lønnssammenheng. 
Klubben har klare regler for godtgjørelse til trenere, spillere og andre tillitsvalgte i tråd med 
skattemyndighetenes lovverk for idrettslag. 

 

Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett
INNTEKTER 4 953 750kr     2 976 722kr     4 839 400kr     5 141 605kr     1 923 883kr     2 564 384kr     
KOSTNAD AKTIVITET -1 982kr           -50 004kr         -1 365 704kr   -1 471 498kr   -710 107kr       -1 080 494kr   
LØNNSKOSTN. -2 915 153kr   -2 508 627kr   -2 829 441kr   -3 219 281kr   -858 102kr       -1 084 452kr   
DRIFTSKOSTNADER -1 550 515kr   -649 643kr       -658 543kr       -490 508kr       -312 707kr       -563 000kr       
FINANS -233 868kr       -kr                 -4 730kr           -766kr               
RESULTAT 252 232kr        -231 552kr       -19 018kr         -39 682kr         42 201kr          -163 562kr       

Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett
INNTEKTER 42 193kr          45 756kr          3 857 971kr     4 475 620kr     50 141kr          52 105kr          
KOSTNAD AKTIVITET -794kr               -22 004kr         -237 156kr       -700 004kr       -1 570kr           -14 996kr         
LØNNSKOSTN. -kr                 -11 400kr         -3 339 556kr   -3 301 897kr   -kr                 -11 410kr         
DRIFTSKOSTNADER -kr                 -6 504kr           -367 422kr       -451 296kr       -27 296kr         -24 000kr         
FINANS -kr                 
RESULTAT 41 399kr          5 848kr             -86 163kr         22 423kr          21 275kr          1 699kr             

Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett
INNTEKTER 111 414kr        106 779kr        737 210kr        1 394 260kr     7 300 364kr     5 036 303kr     
KOSTNAD AKTIVITET -39 169kr         -85 996kr         -348 232kr       -300 000kr       23 375kr          -kr                 
LØNNSKOSTN. -6 000kr           -6 846kr           -36 345kr         -440 868kr       -1 769 973kr   -1 457 203kr   
DRIFTSKOSTNADER -39 944kr         -10 896kr         -373 380kr       -679 996kr       -4 816 477kr   -2 441 002kr   
FINANS -658 721kr       -649 992kr       
RESULTAT 26 301kr          3 041kr             -20 747kr         -26 604kr         78 568kr          488 106kr        

Resultat Budsjett Resultat Budsjett Resultat Budsjett
INNTEKTER 2 636 902kr     2 152 000kr     729 879kr        750 000kr        2 475 050kr     1 700 000kr     
KOSTNAD AKTIVITET -1 291 631kr   -1 190 080kr   -99 848kr         -249 996kr       -289 849kr       -kr                 
LØNNSKOSTN. -979 729kr       -1 139 452kr   -958 677kr       -534 064kr       -110 011kr       -525 978kr       
DRIFTSKOSTNADER 2 125 984kr     -197 496kr       -3 662kr           -kr                 -2 704 544kr   -1 079 012kr   
FINANS -12 796kr         -30 000kr         -kr                 
RESULTAT 2 478 730kr     -405 028kr       -332 308kr       -34 060kr         -629 354kr       95 010kr          

TurbussSSK 360Kafè

HåndballFotballHovedstyret

BoksingTurnBasketball

Friidrett Arrangement * Anlegg
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KONTINGENT 

Sotra Sportsklubb har ikke endret kontingenten siden 2018. Styret er av den oppfatning at 
den generelle prisstigningen spesielt det siste året er såpass høy at det er tid for å justere 
kontingenten fra 2023 med kr.100,-. 

Også i 2021 er det grupper som ikke har fått trene siden mars 2020 som følge av tiltakene 
rundt pandemien. Disse gruppene har fått en noe redusert treningsavgift. 

Dette gjelder også for klubbens tilrettelagte lag. 

 

Dugnad 

Som de fleste andre idrettslag er Sotra Sportsklubb helt avhengig av dugnad blant klubbens 
medlemmer og foreldre for å få hjulene til å gå rundt. 
Vi er i tillegg ekstra avhengig av dugnadene våre for å skaffe inntekter til drift av det flotte 
idrettsanlegget vårt 

Selv om dugnadsåret 2020 ble veldig mye kortere i likhet med klubbens arrangementsår, så 
er det likevel en stor fornøyelse å bringe videre alle de gode tilbakemeldingene vi får fra 
våre arrangører, utstillere og samarbeidspartnere.  
Våre 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 sier vi er i særklasse på 
gjennomføring. 

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR TIL AT VI FÅR SÅ GODE 
TILBAKEMELDINGER!  
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SAMARBEIDSPARTNERE 

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

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

 

 

 

 

 

  




