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  Årsberetning til årsmøte for SIL-fotball 2018 
 

 

 

Årsberetning 
 

 

Fotballgruppa 

 

 

 

2017 

 
Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i 
fotballgruppa. 
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Fotballgruppas sammensetning 
Arbeidsutvalget:  

Leder: Ove Furseth 

Styremedlemmer: Morten Hagelund og Camilla S. Alvim 

 Kioskkomité: Mette Nordby 
 Banekomité: Tore Martin Løken, Per Tore Fremstad og Sverre Fjeld. 
 Sportslig utvalg: Espen Bråten, Tore Martin Løken. Willy Bratli for yngre.  
 Utstyrsansvarlig: Sverre O. Fjeld 
 Markedsansvarlige: Snorre Johansen og Claes Kolstad. 
 Medlemsansvarlig: Tom Freddy Bråten 
 Regnskapsfører: Geir Andre Dalhus  
 Willy Bratli har bistått som sportslig leder for barnefotballen.  

 

Valgkomité: Sverre Fjeld og Bente Liseth 

Revisorer: Fotballgruppa bruker idrettslagets revisorer 

 

Arbeidsutvalgets arbeid 
 

Møter i arbeidsutvalget og utvalg. 
Det er avholdt 10 møter i arbeidsutvalget. Utvalgene har vært invitert på de fleste av disse etter 
behov. Utvalgets leder har også møtt på månedlig styremøter i Idrettslaget (SIL). 

Arbeidsutvalget og regnskapsfører har jobbet med økonomistyring og regnskap for fotballgruppa. 
Økonomien er fulgt tett i samarbeid med regnskapsfører for SIL.  

Arbeidet med sponsormarkedet er startet opp igjen og markedsgruppa jobber videre med dette i 
2018.  

Sportslig utvalg har jobbet med å trenerkabalen og fordeling av treningstider på anleggene.  

Askim og Spydeberg sparebankstiftelse har etter søknad tildelt SIL-fotball kr 10.000,- til ny 
linjemerkemaskin. De har også innvilget støtte til å bygge en garasje for å oppbevare utstyr.  
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Generelt fokus: 
Arbeidsutvalget har hatt fokus på drift av gruppen. Arbeidsutvalget har jobbet med prosjekt med å 
etablere ny 5 er kunstgressbane mellom friplassen og kunstgresset. Vi har hatt god hjelp av styret i 
SIL samt Tormod Antonsen i utarbeidelse av prosjektet.  

Vi har hatt fokus på politiattester. Dette ønsker vi å ha fokus på også i 2018.  

Økonomistyring 
Den økonomiske likviditeten til SIL Fotball er god. Økonomien er stabil og det har vært jobbet godt i 
samarbeid med regnskapsfører og revisorer for å få kontroll på økonomien. Vi har gjennomført 
dugnad ved salg av Enjoy-guiden. Etablert klesinnsamling samt søkt og fått støtte fra bla Askim 
Entrepenør med 25.000,- 

Sportslig  
 Har tilbud for gutter i alle klasser.  
 Jentelag for 2005.  
 A-laget vant OBOS-cup.  
 G2002 kom til finale i OBOS-cup. 
 Arrangerte MIX-cup.  

Aktivitet 
Spydeberg fotball har en kvinnelig og fire mannlige dommere. Kirsten Fredriksen Sæves, Sebastian 
Mikalsen, Thorbjørn Berger, Lars Wang og Admir Sulejmanovic. De gjør en fantastisk innsats for 
klubben. 

Antall lag:  
 12 lag i barnefotballen 
 5 lag i ungdomsfotballen 
 1 lag i voksenfotballen(A-Lag) 

Ved årsslutt er det ca 260 aktive medlemmer i Spydeberg Fotball. Sil-fotball hadde i 2017 tilbud i alle 
årsklasser. Et jentelag 2005.  

Frivillighet 
Kioskansvarlig Mette Nordby har sammen med Per Tore Fremstad gjort en meget god jobb med 
kiosken. Den har vært åpen på alle hjemmekamper og har vist meget god omsetning. Kiosken er 
viktig for å skape et godt miljø rundt klubben. Kiosken er vinteren 2017/18 under oppussing.  

Per Tore Fremstad fikk en oppmerksomhet av arbeidsutvalget under Mix-cupen for sin flotte innsats 
med å holde stadion i orden sammen med baneutvalget.  

Fotballskole ble arrangert også i 2017. Det var ca 190 barn som deltok og vi takker Raymond 
Malmberg for samarbeidet.  

Mange trenere og lagledere har gjort en fantastisk jobb sist år. Det er mange å takke for innsatsen i 
2017.  
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Planer for 2018 
Vedlikehold av kunstgressbanen og fotballens utstyr. 

Bygge ny kunstgressbane mellom friplassen og 11`er banen.  

Beholde kiosktilbud. 

Bygge utstyrsgarasje.  

Oppsummert 
SIL-fotball har hatt et godt år både sportlig, økonomisk og i forhold til rekruttering. Vi vil også takke 
vår hovedsponsor Askim og Spydeberg Sparebank for et godt samarbeid i 2017.  

 

Med vennlig hilsen 
Ove Furseth 

Leder SIL – Fotball 
På vegne av arbeidsutvalget 


