Årsmøte 2019
Fredrikstad Idrettsråd
Onsøy Rådhus
Onsdag 20. mars 2019
kl. 18:30
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Kjøreplan
1.

Velkomst ved Fredrikstad Idrettsråds styreleder v/Knut Marthinsen

2.

Hilsninger / informasjon fra Østfold Idrettskrets v/Hilde Stokke

3.

Årsmøte i henhold til saksliste.
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Saksliste
1. Åpning.
2. Godkjenninger.
a.

Godkjenne de fremmøtte delegatene.

b.

Godkjenne innkallingen og sakslisten.

c.

Godkjenne forretningsorden

3. Velge dirigent / referent / underskrivere.
a.

Velge dirigent.

b.

Velge referent.

c.

Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

d.

Velge to personer til å være tellekorps.

4. Behandle årsberetning for 2018.
5. Behandle regnskapet 2018 i revidert stand.
6. Behandle forslag til arbeidsprogram for 2019/20.
7. Behandle innkomne forslag.
8. Vedta budsjett 2019.
9. Revisor 2019/2020.
10. Valg.
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Sak 2 C) - Godkjenne forretningsorden
Styrets foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet:
1.

Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent.

2.

Forslagsstillere har taletid på:

3.

4.

a.

3 minutter første gang

b.

2 minutter andre gang

c.

1 minutt tredje gang.

d.

For alle andre er taletiden 2 minutter.

e.

Ingen klubb gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg.
a.

Ingen replikk kan vare i mer enn 1 minutt.

b.

Det gis kun adgang til en replikk pr. delegat pr innlegg.

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med forslagsstillers navn
og klubb.

5.

Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer.

6.

Dersom vedtak ikke er enstemmige, føres protokollen med antallet stemmer for og imot.

7.

Observatører og gjester kan få ordet etter godkjenning fra forsamlingen.

8.

Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
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Sak 3 A) - Velge dirigent
Styret foreslår Anita Vik

Sak 3 B) - Velge referent
Styret foreslår Fabian Andersen.
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Sak 4 - Årsberetning 2018
Disse årsberetningene ligger ved i saken:
1. Organisasjonen - Fredrikstad Idrettsråd
2. Oppsummering av året
3. Gjennomførte aktiviteter
4. Lokale Aktivitetsmidler (LAM)
5. Gjennomførte kompetansetiltak
6. Økonomi
7. Styrets beretning
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4.1 - Organisasjon
Virksomhetens art
Fredrikstad IR (FRID) er koordineringsorganet for idrettslagene i Fredrikstad, i alt 91 idrettslag med 23.746
medlemmer (2017). I tillegg er bedriftsidretten i byen med 63 lag tilsluttet FRID.

Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne
forutsetningen.

Organisasjonens sammensetning 2018-2019

Styret:
Leder

Knut Marthinsen

Friskis&Svettis avd Fredrikstad

Nestleder

Malin Klavenes

Kongstensvømmerne

Styremedlem

John Fredrik Olsen

Kråkerøy IL

Styremedlem

Liselotte Verbeek

Fredrikstad Basketballklubb

Styremedlem

Stine Christensen

Torp IF

Styremedlem

Karl Filip Singdahlsen

Trosvik IF

Styremedlem

Jan Joachimiak

Østfold Bedriftsidrettskrets

1. varamedlem

Nils Malcom

Lisleby FK

2. varamedlem

Lars Olsen

Østsiden ILF

Kontrollkomité:
Leder
Medlem

Det ble ikke valgt en kontrollkomité i 2018.

Varamedlem
Revisjon:
Engasjert revisor

John Edvard Haugesten

Øst-Revisjon DA

Leder

Lillian Ovell

Gresvik IF

Medlem

Tormod Hermansen

Gresvik IF

Medlem

Morten Nilsen

Christianslund Taekwon-do

Valgkomite

Medlem
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Administrasjon
Daglig leder

Stefan Løkse

100 %

Idrettskonsulent

Fabian Andersen

80 % (01.08.2018 - )

Regnskapsmedarbeider

Tove Jenssen

20 %

Prosjektmedarbeider

Trond Andreassen

20 %

Prosjektmedarbeider

Christian Olsen

20 %

Politikk og
anleggskonsulent.

Steinar Rene Graarud

20 % (01.03.18 - 01.08.18)
30 % (01.08.18 - 31.07.19)

Medlemsoversikt
Status pr. 31.12.2017 = 91 lag.
Idrettslagene representerer til sammen 23746 medlemskap.
(Medlemsregistreringen er flyttet til 31 mars, derfor er det ikke mulig å hente ut oppdaterte tall fra 2018)

Begby Idrettslag*
Borge Rideklubb*

Kråkerøy Judoclubb*

Borge Turnforening*
Boule Frederik ll*

Fredrikstad Miniatyrskytterlag*
Fredrikstad Modellflyklubb*

Kråkerøy Studentidrettslag

Christianslund Taekwon Do *
CK Øst*
Elite Dance Fredrikstad

Fredrikstad og Sarpsborg
Kajakklubb *
Fredrikstad Pistolklubb*

Lervik Idrettsforening
Lisleby Fotballklubb
Kråkerøy Trial Club*

Danseklubb*
Fredrikshald Roller Derby Klubb*

Fredrikstad Rideklubb*
Fredrikstad Rugbyklubb*

Kråkerøy Turnforening*
Lenja Atletklubb

Fredriksstad Roklub*
Fredrikstad Amerikansk
Fotballklubb*

Fredrikstad Seilforening*
Fredrikstad Skeletonklubb*
Fredrikstad Skiklubb

Nedre Glomma Bowls og Curling*
Nedre Glomma Danseklubb*
Nedre Glomma Turnforening*

Fredrikstad B K Atlas*
Fredrikstad Badmintonklubb*
Fredrikstad Ballklubb Avd

Fredrikstad Sportsdykkere*
Fredrikstad Sportsskyttere*
Fredrikstad Studentsamfunn*

Nylende Idrettsforening
Onsøy Golfklubb*
Onsøy Jeger og Fiskeforening

Kvinnehåndball*
Fredrikstad Basketballklubb*

Fredrikstad Sykkelklubb*
Fredrikstad Taekwondo Klubb*

Rolvsøy Bowlingklubb*
Rolvsøy Idrettsforening

Fredrikstad Beachvolleyball
Club*
Fredrikstad Bears*

Fredrikstad Tennisklubb*
Fredrikstad Triatlonklubb*
Fredrikstad Turnforening*

Rolvsøy Turnforening*
Selbak Turn-Og Idrettsforening
Shotokan Karateklubb Fr.stad*

Fredrikstad Biljard Klubb*
Fredrikstad Bokseklubb*
Fredrikstad Bowlingklubb*

Friskis & Svettis Fredrikstad*
Gamle Fredrikstad Golfklubb*
Gamle Fredrikstad

Skogstrand Idrettslag
Sky-Wing Aeroklubb*
Slevik Idrettslag*

Fredrikstad Bueskyttere*
Fredrikstad Curling Club*

Håndballklubb*
Gressvik Bmx-Klubb*

Slevik Innebandyklubb*
St Croix Innebandyklubb*

Fredrikstad Fekteklubb*
Fredrikstad Fotballklubb*
Fredrikstad Helsesportslag

Gresvik IF
Huseby & Hankø Golfklubb*
IL Borgar*

Stjernen Hockey Fredrikstad
Stjernen Hockey Frstad Elite*
Torp Idrætsforening

Fredrikstad Håndbak-klubb*
Fredrikstad Idrettsforening*
Fredrikstad Innebandyklubb*

Kolberg Volleyballklubb*
Kongsten IBK*
Kongsten Idrettsforening*

Torsnes Idrettslag
Trolldalen Idrettsforening
Trosvik Idrettsforening*

Fredrikstad Kampsportklubb*
Fredrikstad Klatreklubb*

Kongstensvømmerne*
Kråkerøy Bryteklubb Fredrikstad*

Trosvik Innebandyklubb*
Østsiden Idrettslag

Fredrikstad Kunstløpklubb*

Kråkerøy Idrettslag

* = særidrettslag
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Nye lag innunder Fredrikstad Idrettsråd
Siden forrige årsmøte er det registrert og godkjent to nye klubber:
●

Prestige kampsportklubb

●

Nedre Glomma Disksport

Medlemsutvikling
Utvikling, alders og kjønnsmessig fordeler medlemsmassen seg slik:
Medlemskap

Menn

Kvinner

Totalt

År

0 - 12

13 - 19

> 19-

0 - 12

13- 19

> 19 -

1.jan. 1990

1845

1630

7537

1363

1147

3309

16831

31.12.2003

2638

1927

7022

1984

1380

2566

17517

31.12.2005

2883

2206

7706

2024

1337

2727

18883

31.12.2006

2910

2278

7688

2730

1714

2734

20054

31.12.2007

3266

2500

7884

2446

1698

4532

22326

31.12.2010

2981

1916

8655

2341

1467

4480

21840

31.12.2011

2933

2005

9344

2490

1615

5592

23979

31.12.2012

3467

2549

9567

2825

1932

5383

25723

31.12.2013

3391

2351

9093

2977

1863

5224

24899

31.12.2014

3153

2127

8555

2870

1526

4766

22997

31.12.2015

3442

2344

8854

3248

1724

4896

24508

31.12.2016

3490

2428

8753

3272

1802

4836

24581

31.12.2017

3434

2380

8492

3196

1659

4585

23746

I tillegg har bedriftsidretten rapportert at de i 2017 hadde 63 lag.
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4.2 - Oppsummering av året
Styrearbeid
Det er avholdt 10 styremøter i perioden der det er behandlet 86 saker. Styret har i 2018 konstituert et
arbeidsutvalg (AU), utvalg for barne- ungdoms og inkluderingsarbeid og anleggsutvalg. Arbeidsutvalget har
bestått av to og senere tid, tre styremedlemmer. AU har behandlet saker knyttet til administrasjonen.

Samarbeid med kommunen
Fredrikstad Idrettsråd har lagt bak seg nok et godt samarbeids-år med Fredrikstad kommune, spesielt
knyttet til barne- og inkluderingsarbeidet med utdanning og oppvekstsektor. Det har blitt gjennomført tre
samhandlingsmøter med virksomhet idrett som er nedfelt i samarbeidsavtalen FRID inngikk med
kommunen i 2018. Det var stor uro i idretten i Fredrikstad da det i rådmannens budsjettforslag var forslått
50 % kutt i driftsstøtte til fordel for opprettelsen av et aktivitetsråd. Saken hadde høy prioritet. Dialog med
politikerne har gjennom året vært god og det signaliseres en stor anerkjennelse for den innsatsen FRID gjør.
Dette gjelder ikke bare de lovpålagte oppgavene, men spesielt det utvidede samfunnsansvaret idretten i
Fredrikstad har tatt gjennom gode tiltak og prosjekter. Resultatet ble at driftstøtten ble opprettholdt.
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4.3 - Gjennomførte aktiviteter
Barne- ungdoms og inkluderingsarbeid
Barne- ungdoms og inkluderingsutvalget har i 2018 hatt 4 møter. Fokus på barne- og inkluderingsarbeid har
hatt høy prioritet. Fokuset på at idretten ikke skal ekskludere barn og unge på grunn av økonomi er
gjennomgående for arbeidet. Fredrikstad idrettsråd har samarbeidet tett med Fredrikstad kommune det
siste året. Idretten har gjennom en rekke tiltak tatt et utvidet samfunnsansvar, gjennom blant annet
prosjektet økonomisk inkludering, samarbeid idrett/skole og ordningen for miljøkontakter som
fremkommer nedenfor.
Det er viktig å presisere at det må følge med midler slik at idrettslagene er i stand til å påta seg dette viktige
og kompliserte arbeidet med inkludering. Videre er det å benytte idrett som en arena for sosial og
økonomisk inkludering gjennom å tilrettelegge, gjennomføre og evaluere ikke bare ressurskrevende, men
også utfordrende for de frivillige i klubbene. FRID har stått som tilrettelegger og søknadsforvalter, med tett
oppfølging av klubbene i form av møter og kompetansetiltak.

Økonomisk Inkludering
Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi kan
være et av flere hindre for å at noen begynner, eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett
tidligere enn de ønsker. Økonomisk inkludering er et tiltak initiert av FRID, i samarbeid med
oppvekstsektoren i Fredrikstad kommune som jobber for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for
deltakelse. Utfordringen blir å sørge for at man unngår unødvendig byråkrati for klubbene, samtidig som vi
jobber aktivt for at ikke utgiftsnivået knyttet til deltagelse ikke øker.
Det ble gjennomført 1 samling med tillitspersoner i idrettsklubber som har mottatt midler, for å sikre
kontinuitet og oppfølging av prosjektet. Denne samlingen ble holdt 15.5.2018.
Totalt 17 klubber, fordelt på 328 barn mottok midler i 2018. Dette tilsvarer en sum på kr. 629.572 kroner.
Følgende klubber mottok støtte:
Begby IL, Borge turn, Elite Dance, Fredrikstad Basket, Fredrikstad BK Atlas, Fredrikstad Innebandy,
Fredrikstad turn, Gresvik IF, Kongsten IF, Kongstensvømmerne, Kråkerøy IL, Lisleby FK, Nedre Glomma turn,
Rolvsøy IF, Selbak TIF, Torp IL og Trosvik IF.

Samarbeid Idrett / skole
Idrett/skole samarbeidet er et gratis lavterskel aktivitetstilbud med skolen som nærmiljøarena. Startet opp
i februar 2014 som «Trara – prosjektet». I tillegg til Trara skole, ble også fra høsten 2015 Nøkleby skole og
fra høsten 2016 Cicignon skole, med i tiltaket. Tiltaket er kommunalt initiert med FRID som utfører
gjennom en rekke idrettslag. Idrett/skole samarbeidet er et universelt tilbud til alle barn på
deltagerskolene fra 1. til 7. klasse, med spesielt fokus på å rekruttere utsatte barn og unge.
Hovedmålsetningen er at barn opplever aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom gratis lavterskel
idrettsaktiviteter på fritiden med skolen som arena. Sekundærmålet er at barn gjennom aktivitetene
velger å begynne/fortsette i organiserte idrettsaktiviteter.
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I 2018 gjennomførte idretten 22 ukentlige tiltak med ca. 150 deltakere innom ukentlig. Svømmeopplæring
i regi av Kongstensvømmerne er et sentralt tiltak. I tillegg har følgende klubber gjennomført tiltak:
Fredrikstad Basketball, Fredrikstad Innebandy, Fredrikstad fekteklubb, Fredrikstad bueskytterklubb og
Borge Turnforening.
Suksessfaktorer i 2018 har vært samarbeidet med kontaktpersoner på skoler, idrettslag og instruktører.
Registrering av aktivitet blir loggført. Her har det blitt registrert totalantall, hvor mange jenter/gutter og
barn med minoritetsbakgrunn som benytter seg av de ulike idrettene til enhver tid. Dette gir oss en god
bakgrunn for å videreutvikle tilbudet ytterligere.
Status er at tiltaket for første gang (i 2019) er tatt inn i nytt budsjett i seksjon utdanning og oppvekst i
kommunen – noe som betyr at prosjektene nå er tatt inn i ordinær drift i et samarbeid med Fredrikstad
idrettsråd, de tre skolene, kommuneadministrasjonen (og Kulturskolen) og kongstensvømmerne.
Statistikken viser at vi traff målgruppen:

Det er flere gutter enn jenter som benytter seg av tilbudet:

Og at Nøkleby var den skolen som i 2018 hadde flest barn i aktivitet:
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Barneidrettens dag
Målet med barneidrettens dag er å inspirere barn og unge til å bli aktive i idretten, som igjen kan bidra til
livslang aktivitets- og bevegelsesglede. Arrangementet er en svært god anledning for idrettsklubbene til å
demonstrere sine idrettsgrener, invitere til deltagelse og rekruttere flere medlemmer. Barneidrettens dag
er et arrangement som tradisjonelt har blitt gjennomført to ganger i året av Fredrikstad idrettsråd i
samarbeid med Østfoldhallene. Bakgrunn for arrangementet må ses i lys av rollen idrettsrådet har, hvor det
å sikre best mulig kår for idretten er en av våre viktigste oppgaver.
Idrettslagene har en viktig posisjon i det å utvikle positive og sunne miljøer spesielt for barn og unge i det vi
kan kalle for fritidssamfunnet. Å fremheve betydningen av fysisk aktivitet og å være en del av en
idrettsklubb er i fokus, og vi opplever at barneidrettens dag er en naturlig rekrutteringsarena for deltagende
klubber..
I 2018 ble barneidrettens dag gjennomført 3 Februar, i et samarbeid med Østfoldhallene og 23
idrettsklubber. I overkant av 1500 barn, og minst like mange foreldre og besteforeldre deltok i løpet av
dagen. Grunnen til at det bare ble arrangert en gang er på grunn av sen ansettelse av idrettskonsulent..
Følgende klubber deltok i 2018:
Begby IL, Borge Turnforening, Bryterklubben Atlas, Christianslund Taekwon-do, Elite Dance, Fredrikstad
badmintonklubb, Fredrikstad Basketballklubb, Fredrikstad IBK, Fredrikstad IF, Fredrikstad Kunstløpklubb,
Fredrikstad modellflyklubb, Fredrikstad Tennisklubb, Onsøy Golfklubb, Huseby & Hankø Golfklubb, Kolberg
VBK, Kongstensvømmerne, Rolvsøy IF, Selbak Turn og idrettsforening, Stjernen Hockey, Østsiden IL, St. Croix
innebandyklubb, Fredrikstad bueskytterklubb og Fredrikstad kampsportklubb, Cheerleading.

Ferieaktivitet
Ferieaktivitet ble i 2018 avholdt av syv forskjellige idrettsklubber i Fredrikstad og går ut på å aktivisere barn i
skolens ferier. Målet med ferieaktivitet er å gi barn i målgruppen positive ferieopplevelser sammen med
familie og venner. Dette kan bidra til sosial inkludering, bidra til fellesskap og nettverksbygging, samt å
synliggjøre aktivitetsmuligheter i nærområdet.
Følgende klubber mottok midler til ferieaktivitet i 2018:
Trosvik IF, Selbak TIF, Lisleby IF, Rolvsøy IF, Begby IL, Kongsten IF og Kråkerøy IL
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4.4 - Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en statlig aktivitetsstøtte til medlemsbaserte lokale idrettslag og
foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er det løpende arbeidet i
det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. LAM er en
tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver
idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
Det ble i 2018 fordelt kr. 5 461 621 til klubbene. Hodestøtten ble på kr. 3 789 617 av totalbeløpet.
Beskrivelse

Beløp

Hodetilskudd barn

kr

2 314 618

Hodetilskudd ungdom

kr

1 585 004

Fagansvarlig Barneidrett

kr

275 000

Trenerkoordinator ungdom

kr

210 000

Trenerkoordinator Særidrett

kr

125 000

Nybegynnertilbud

kr

232 000

Miljøkontakt

kr

300 000

Særlige behov

kr

420 000

Totalt

kr

5 461 622

Fagansvarlig barneidrett
Fagansvarlig skal ha en sentral oppgave i klubbens tilbud til barn, slik at dette er overensstemmende med
Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.
I 2018 hadde 32 antall klubber en fagansvarlig.

Trenerkoordinator, ungdomsidrett
En trenerkoordinator skal styrke det idrettsfaglige arbeidet i ungdomsidretten i klubben. Sentralt i dette
arbeidet står etableringen av et nettverk for klubbens ungdomstrenere trenere for å styrke det faglige
arbeidet. Styret har tilrettelagt for nye krav i henhold til årsmøtevedtak 2018.
I 2018 hadde 32 klubber fordelt på 42 idrettsgrener en trenerkoordinator.

Miljøkontakter
Miljøkontaktens oppgave er å gi innvandrerbarn og andre med særlige behov for støtte, og deres foreldre,
tilstrekkelig informasjon og trygghet til å finne seg til rette i klubben.
I 2018 hadde 23 klubber 59 miljøkontakter involvert.
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4.5 - Kompetansetiltak
Aktivitetslederkurs
Aktivitetslederkurset er et obligatorisk kurs for fagansvarlig barneidrett og for trenerkoordinator som ikke
har gjennomført kurset tidligere. Målet er å gi bedre kunnskap og forståelse om barns utvikling og læring,
hva god barneidrett innebærer, hva som kjennetegner en god barneidrettstrener, samt andre praktiske tips
for god barneidrett.
I 2018 ble 2 kurs gjennomført med totalt 34 deltakere som bestod kurset.

Nettverkssamling for styre -og fagansvarlige
Nettverkssamling for styre- og fagansvarlige er en frivillig samling der idrettsklubber i Fredrikstad deler
kunnskap og erfaringer om barneidretten i deres klubb. Målet er å dra nytte av hverandres arbeid og
kompetanse, noe som kan bidra til å videreutvikle barneidretten i byen.
I 2018 ble det holdt 1 samling, med 8 idrettsklubber.

Fagkveld
Fagkveld er en obligatorisk fagkveld for fagansvarlige barneidrett og trenerkoordinatorer ungdomsidrett.
Målet er å gi økt faglig kompetanse for de som innehar rollen som fagansvarlig og trenerkoordinator.
I 2018 ble det avholdt to fagkvelder med totalt 58 deltakere.

Inkluderingskurs
Inkluderingskurset innebærer å gi en innføring i miljøkontaktens rolle. Målet er å gi innvandrerbarn og
andre med særlige behov for støtte, og deres foreldre, tilstrekkelig informasjon og trygghet til å finne seg til
rette i klubben.
Det gjennomføres årlig to kurs for miljøkontaktene (Tidligere: “Du och jag, Alfred”).
I 2018 ble det avholdt to miljøkontaktkurs og det deltok 29 personer.

Hankø-seminar
Hankøseminaret ble gjennomført helgen 13-14. oktober 2018. Dette er en møteplass der klubbene treffes
for nettverksbygging, faglig påfyll og sosialt samvær og er en viktig møteplass for idrettsklubbene i
Fredrikstad. Totalt 100 deltakere deltok på årets seminar med tema: «Hva er Idrettsglede»

AOF
Prosjektet ble avsluttet i november 2018. Dette har vært et prosjekt i forlengelsen av idrett/skole med et
tilbud også for foreldre, med spesielt fokus på foreldre med innvandrerbakgrunn. FRID hjalp med
søknadsprosessen og at AOF stod for gjennomføring og deltagerregistrering. Målet for prosjektet har vært å
gjøre styrke deltakernes grunnferdigheter, gjøre de kjent med fritidsarenaer og betydningen av disse.
Resultat ble at 61 stk ble registrert i kursdeltakerregisteret, og 37 stk som gjennomførte kurset.
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Anlegg
Anleggsutvalget har avholdt 4 møter og deltatt i brukergruppemøter for idrettshallen på Trosvik og
ridesenteret på Bekkevold. Det er i tillegg avholdt 3 fellesmøter med klubbene om kunstgressplanen.
Utvalget har i perioden sendt prioritering av kunstgressprosjektene, prioritering av anleggene og innspill til
spillemiddelfordelingen til Fredrikstad kommune.
Anleggsutvalget har brukt mye tid på prosessen med idrettshallen på Trosvik. Årsaken til dette er avvik
mellom den politiske bestillingen og de administrative planene forelagt brukergruppen. Dette har medført
en forsinkelse på ubestemt tid.
I forhold til kunstgressplanen medførte den politiske beslutningen i desember i 2017 (granulatfrie baner)
stor usikkerhet i forhold til hvilke konsekvenser en ny standard vil medføre. I løpet av 2018 har de fleste
brikkene falt på plass og de første kunstgressprosjektene er realisert. Det er fremdeles en lang vei å gå for å
komme i mål med kunstgressplanen og utvalget vil fortsette det påbegynte arbeidet videre i 2019.

Anleggsstatus
Siden forrige årsmøte har følgende anlegg hatt bevegelse:
●

Idrettshallen på Trosvik: Prosjektering ble først ferdigstilt, men etter klare signaler fra politikerne
om at investeringsbeløpet svært høyere enn vedtatt investeringsramme, ble prosjektet sendt
tilbake. Det er en forventning om at avklaring av videre fremdrift tas våren 2019.

●

Rehabilitering av kunstgressbane på Østsiden: Gjennomført.

●

Rehabilitering av kunstgressbane på Gressvik: Gjennomført.

●

Nyetablering av kunstgressbane på Kråkerøy: Bygging er påbegynt. Ferdigstilles i 2019.

●

Rehabilitering av kunstgressbane på Kråkerøy: Lagt inn i investeringsrammen for 2019.

●

Rehabilitering av kunstgressbane på Begby: Lagt inn i investeringsrammen for 2019.

●

Nyetablering av kunstgressbane på Trosvik: Delvis lagt inn i investeringsrammen for 2019.

●

Nyetablering av kunstgressbane på Kongsten: Prosjektering er startet opp.

●

Ridesenteret på Bekkevold: Prosjektering er startet opp. Brukermøter er gjennomført.

Se øvrig status for anlegg på neste side.
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Fredrikstad Idrettsråd
Anleggsplan - Status (Mars 2019)
Budsjett
brutto

Prioritert
av FRID

Lagt i FK
inv. plan

Altern.
vedtatt

Konsept
vedtatt

Bygging
vedtatt

Ferdig /
Forventet

Kommentarer

Rehabilitering Kunstgress - Østsiden

4 mill

JA

JA

(*)

(*)

JA

2018

Ferdigstilt

Rehabilitering Kunstgress - Gressvik

4 mill

JA

JA

(*)

(*)

JA

2018

Ferdigstilt

Kunstgress (Nyetablering) - Kråkerøy

12 mill

JA

JA

(*)

(*)

JA

2019

Arbeid påbegynt. Snart ferdigstilt.

Rehabilitering Kunstgress - Kråkerøy

4 mill

JA

JA

(*)

(*)

JA

2019

Anbud sendes ut våren 2019, med forventet
byggestart senest høsten 2019.

Rehabilitering Kunstgress - Begby

4 mill

JA

JA

(*)

(*)

JA

2019

Anbud sendes ut våren 2019, med forventet
byggestart senest høsten 2019.

Rehabilitering Kunstgress - Rolvsøy

4 mill

JA

JA

(*)

(*)

JA

2019

Anbud sendes ut våren 2019, med forventet
byggestart senest høsten 2019.

Kunstgress (Nyetablering) - Trosvik

?

JA

Delvis

(*)

(*)

2019

Delvis finansiert gjennom inv. budsjettet. Forventet
prosjektering i løpet av 2019.

Kunstgress (Nyetablering) - Kongsten / Fredrikstad
Amerikanske Fotballklubb / Moderne idretter

?

JA

Delvis
(**)

(*)

(*)

2020

Prosjektering er startet. Foreløpig satt av
prosjekteringskroner. Inv. beløp må følges opp.

Kunstgress (Nyetablering) - Begby

?

JA

Nei

(*)

(*)

2020

Kunstgress (Nyetablering) - Gressvik

?

JA

Nei

(*)

(*)

2020

Ridesenter - Thorslund

67 mill

JA

JA

JA

2019

Flerbrukshall - Trosvik

113 mill

JA

JA

JA

2020

Prosjektering ventes ferdig i løpet av 2019.
Brukermøte gjennomføres jevnlig.

Arena Fredrikstad - Værste

616 mill

JA

JA

2023

Tomt kjøpt. Prosjektering pågår.

Prosjekt
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Flerbrukshall - Begby

-

JA

Nei

Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett.

Flerbrukshall - Lunde

-

JA

Nei

Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett.

Tennisanlegg - Mineberget

-

JA

Nei

Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett.

Interkommunalt anlegg - Nye Frederik II vgs og
Greåker vgs

-

JA

Nei

Curlinghall - Sorgenfri

JA

Nei

Rehabilitering av turnhall - Cicingion

JA

Nei

Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett.

Østsiden Arena

JA

Nei

Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett.

Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett. FK
har gjennom handlingsplan signalisert positivitet.

Ikke prioritert av FK i siste investeringsbudsjett Skal
opp som egen sak med privat/offentlig samarbeid.

Forklaringer:
Viser gjennomførte, planlagte og FRIDs prioriterte anlegg fra 2018 og 2022.
(*) Er vedtatt gjennom kunstgressplanen. Hvert prosjekt prosjekteres hver for seg.
(**) Prosjekteringskostnad for Kongsten er lagt inn i investeringsbudsjettet.
Budsjett brutto - Avsatte midler til prosjektet på tidspunktet., ev. kostnad ved ferdigstilt anlegg.
Prioritert av FRID - Prosjektet er lagt inn i anleggsplanen og vedtatt på FRIDs årsmøte.
Lagt inn i FK inv. plan - Prosjektet er lagt inn i kommunens gjeldende investeringsbudsjett.
Altern. vedtatt - Behovsanalyse og alternativsanalyse er gjennomført og vedtak til alternativ er gjort i Bystyret.
Konsept vedtatt - Konseptvalg er gjort i Bystyret.
Bygging vedtatt - Endelig investeringsbeslutning er gjort og prosjektet er bestemt realisert av Bystyret.
Kommentarer - Kommentarer gitt av anleggsutvalget i FRID basert på deres oppfatning av prosjektet. Kan avvike noe fra FKs oppfatning.
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4.6 - Økonomi
Årsregnskapet følger som egne vedlegg, inkludert forklarende noter samt beretninger fra revisor og
Kontrollkomiteen. FRIDs totalregnskap viser et overskudd på NOK 535 825,-.
I august 2018 ble idrettskonsulenten ansatt og overskuddet må blant annet sees i sammenheng med en
senere ansettelse enn budsjettert. I tillegg er det mottatt prosjektmidler som skal gå over flere år.
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Sak 5 - Regnskapet 2018 i revidert stand

3400
3441
3442
3443
3445
3446
3915
3910
3970
3990
3995

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Regnskap
2018

825 000
655 000
335 000
869 986
165 400
724 000
77 775
68 248
197 226
100 000

825 000
655 000
305 000
567 014
200 000
886 000

825 000
680 000
305 000
958 276
564 600
996 530
93 640
206 622
65 000
5 000
4 699 668
3 346
22 187
179 265
303 135

Kommunalt Tilskudd drift FRID
Storbymidler NIF/KKD
Kommunalt tilskudd, folkehelse
Samarbeid idrett-skole
Kompetansetiltak for foreldre AOF
Kommunen/Gjensidigest. - øk. Inklu.
Deltakelse IR konferanse City
Deltakeravgift-FRID Seminar
Momskompensasjon
Andre inntekter
Akt.støtte ØIK
Sum Driftsinntekter

4 017 635

90 000
170 000
95 000
5 000
3 798 014

Lederutvikling FRID
Kurs Barne- og ungdomsidrett
FRID Seminar
Inkludering idrett-skole
FRID-skolen
Inkludering øvrig/storbymidler
Økonomisk inkludering
Kompetansetiltak for foreldre AOF
Ikke utbetalt kompetanse pluss
Aktivitetskostnader

134 234
103 048
153 933
377 074
5 853
526 256
493 863
156 000
9 400
1 959 661

20 000
100 000
150 000
290 000
0
685 000
450 000
200 000
0
1 895 000

Samle
5420
5299
5630
5800
5810
5920
5991

Lønnskostnader
Innberetningspliktig pensjonskost.
Motkonto andre opp.g.pl. Ytelser
Kurs og kompetansetiltak
Refusjon sykepenger
Refusjon foreldrepenger
Yrkesskadeforsikring
Velferdstiltak
Personalkostnader

1 747 770
2 125

1 556 500
30 000

200
−11 000
−87 600
7 733
12 043
1 671 271

10 000

6300
6340
6360
6430
6540
6700
6701
6705
Samle
7420
Samle
7500

Husleie
Strøm
Renhold
Leie kopimaskin
Anskaffelser/utstyr
Revisjonskostnader
Revisjon - bistand og att.oppdrag
Styrehonorar
Div. administrasjonskostn
Gaver, utmerkelser
Div. reisekostnader
Forsikringspremie
Administrasjonskostnader

84 783
7 897
34 079
26 692
2 787
35 625

4500
4600
4610
4620
4621
4622
4623
4650
4660

8050
8150

0
8 000
15 000
1 619 500

529 247
629 572
559 600
2 226 352
1 502 046
158
−158
3 620
−50 364
11 091
15 442
1 481 835

0
144 425
18 192
12 390
1 722
368 592

85 000
10 000
35 000
25 000
35 000
20 000
30 000
15 000
117 500
10 000
22 000
2 000
406 500

86 148
13 844
33 847
16 019
29 985
32 125
91 275
15 000
128 760
0
16 385
−1 562
461 826

Sum Driftskostnad

3 999 524

3 921 000

4 170 013

Sum Driftsresultat

18 111

−122 986

529 655

Finansinntekter
Finan utgifter

8 162
1 187

8 000
1 000

7 769
1 599

Netto finansinntekter -og utgifter

6 975

7 000

6 170

Resultat

25 086

−115 986

535 825
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Noter til regnskapet for 2018
Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendring
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbund regnskapsbestemmelser for små
organisasjonsledd, jfr. lovnorm for idrettsråd.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunkt, er uansett
klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer
Fordringer er ført opp til pålydende.
Sammenligningstall/korrigeringer/omklassifisering
Det foreligger ingen omarbeidelse av sammenligningstall. Det er heller ikke gjort korrigeringer i tidligere
årsregnskap eller omklassifiseringer.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet en rettvisende oversikt over idrettsrådets eiendeler
og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Note 2 – Ytelser til ledelse og styret
Det er avsatt styrehonorar til styrets leder kr. 10.000.
Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder er utbetalt med kr. 553.950,- og kr. 5.658 i bilgodtgjørelse.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 32.125 for revisjon. For annen bistand ifbm med årsavslutningen
for regnskapsåret 2017 og for avtalte attestasjonsoppdrag i 2018 er det kostnadsført kr. 91.275.

Note 3 – Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Idrettsrådet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Idrettsrådet har pensjonsordning i samsvar med lovkravene.

Note 4 – Antall medlemmer
Fredrikstad idrettsråd har 91 medlemsforeninger med 23746 medlemmer pr. 31.12.2017.
Medlemstallet pr. 31.12.2018 blir ikke oppdatert før etter 1.4.19 som er rapporteringsfristen.
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Sak 6 - Forslag til arbeidsprogram 2019/20
Styret har utarbeidet følgende arbeidsdokumenter for perioden mellom årsmøtet i 2019 og 2020:
1.

Handlingsplan 2019/2020.

2.

Anleggsplan 2019/2022.
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6.1 - Handlingsplan 2019/2020
Visjon
Fredrikstad Idrettsråds visjon er - “Levende lokalsamfunn med idretten som sentral møteplass og motor”

Formål
Fredrikstad Idrettsråd arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. Fredrikstad idrettsråd er
en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter, og mellom lagene
og Østfold idrettskrets (ØIK). Idrettsrådet skal spille en proaktiv rolle i utformingen av idrettspolitikken i
kommunen – både i forhold til aktivitet og anlegg.

Organisering 2019/2020
Utover styreleder og nestleder konstituerer styret seg selv.

Samarbeid med øvrige organisasjoner og foreninger
Fredrikstad idrettsråd – Idrettslagene(IL)
FRID ønsker å ha en tett dialog med idrettslagene i alle relevante saker. Gjensidig informasjon skal tilstrebes
gjennom FRIDs s hjemmesider og relevante dialogmøter.
FRIDs lover og samarbeidsavtalen med Fredrikstad kommune fastslår at alle henvendelser til kommunen fra
idrettslagene, og som er av felles interesse for idretten, skal sendes via FRID
Unntatt fra dette er nødvendig dialog om løpende anleggsdrift, samt gjensidig samarbeid om markedsføring
av klubb og kommune. FRID skal spesielt bistå idrettslagene i utviklingen av gode idrettstilbud og
idrettsanlegg og sammen med idrettslagene presentere dette for Fredrikstad kommune. Alle forslag fra
klubbene om kommunalt finansierte nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg skal gå gjennom
FRID. FRID ønsker sammen med idrettslagene å videreutvikle gode anleggsplaner og styrke barne og
inkluderingsarbeidet.
Folkehelse er et nasjonalt fokusområde og FRID ønsker å bidra til en bedret folkehelse i Fredrikstad. Det er
bred enighet om at idrettens ordinære aktiviteter er samfunnets største folkehelseleverandør for barn,
unge og voksne.

Fredrikstad idrettsråd(FRID) - Fredrikstad kommune(FK)
Fredrikstad idrettsråd ønsker å ha et best mulig forhold til Fredrikstad kommune. I henhold til
fremforhandlet samarbeidsavtale med virksomhet idrett skal FRID påse at forutsetningene /
bestemmelsene i denne etterleves av begge parter.

Fredrikstad idrettsråd(FRID) - Østfold Idrettskrets (ØIK)
Fredrikstad idrettsråd er idrettens organ på kommunalt nivå og skal alltid involveres når Østfold
idrettskrets, et organ på regionsnivå samhandler om idrettssaker i Fredrikstad.
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Hovedfokusområder for den kommende perioden:
●

Barne -og inkluderingsarbeid

●

Kompetanseoverføring

●

Idrettspolitikk

●

Anlegg

Fokus

Hva

Mål

Hvordan

Barne- ungdoms og
inkluderingsarbeid

Idrett/skole samarbeidet

Videreutvikling av
fritidstilbudet

Målrettet informasjon,
strukturert arbeid og
påvirkningsarbeid

Økonomisk inkludering

Motvirke økonomiske

Ved å understøtte

barrierer for deltagelse

idrettslagene økonomisk
med støtte fra prosjektet
økonomisk inkludering.
Opprettholde og sikre
prosjektstøtte i perioden

Videreføre viktige tiltak
innen integrering for

Ved å understøtte
idrettslagene med midler

barn/unge og klubbene

fra KUD

Ferieaktivitet

Videreføre viktige tiltak
innen integrering for
barn/unge og klubbene

Ved å understøtte
idrettslagene med midler
fra KUD

Aktivitetslederkurs

Styrke klubbenes

Følge opp byens

barneidrett,
inkluderingskurs, nettverk
barneidrett,
Hankø-seminar.

bevissthet rundt barne-og
inkluderingsarbeid

idrettsklubber og
videreføre det gode
arbeidet med god
kunnskap og kompetanse

Idrettens folkehelse og
samfunnsansvar

Synliggjøre idrettens
folkehelse og
samfunnsbidrag

Innhente nytt tallgrunnlag
på antall timer aktivitet
gjennomført pr. uke. Finne
andre modeller. Utarbeide

Barneidrettens dag

Kompetanseoverføring

Idrettspolitikk

samfunnsregnskap for
Fredrikstad.

Anlegg

Med utgangspunkt i felles
vedtatt anleggsplan for
Fredrikstad Idrettsråd–
arbeide for realisering og
rehabilitering av
idrettsanlegg i Fredrikstad

27

6.2 - Anleggsplan 2019/2022
Fredrikstad Idrettsråd (FRID) jobber etter følgende anleggsstrategi for perioden 2019-2023 (inneværende
økonomiplanperiode), vedtatt på årsmøtet mars 2019 (revisjon av 2018). Dette dokumentet er rettledende
for FRIDs arbeid i perioden.

Opprettelse av anleggsutvalg
Styret i FRID skal ved konstituering opprette et anleggsutvalg som skal arbeide med å følge opp saker
relatert til anlegg fortløpende gjennom året. Utvalget opprettes for å lettere kunne imøtekomme behovet
for å raskt kunne møte på brukermøter, gi innspill til prosjektering og følge opp prioriteringer av
investeringer.
Anleggsutvalget / Styret har av årsmøtet fullmakt til å enhver tid gjøre prioriteringer innenfor rammen av
anleggsplanen for å skape mest mulig aktivitet.

Prioritering skal gjøres etter følgende prinsipper
-

Barn og unge
Idrettsanlegg i Fredrikstad må ha et klart folkehelseperspektiv. I særlig grad bør anleggene ha et
fokus mot barn og unges helse.

-

Sambruk med skole
Dette innebærer at i hovedsak bør utvikling av anlegg skje i tilknytning til skoler og i nært
samarbeid med skolesektor.

-

Interkommunale anlegg
Anlegg er i de fleste idretter kostbart både å bygge, vedlikeholde og drifte. I en del sammenhenger
kan det derfor være nyttig å samarbeide på tvers av kommunegrenser om anleggene for å få ned
kostnaden og øke bruken. Dette kan både gjelde særskilt kostbare anlegg for større idretter eller til
mindre idretter med lavere dekning.

-

Vedlikehold og drift
Klubbene i Fredrikstad har i tillegg til behov for nye anlegg, også behov for å bevare og drifte
eksisterende anlegg. Utfordringen er spesielt knyttet til forholdet mellom store kostnader til drift,
samtidig som støtten til klubbeide anlegg er lav.

-

Likebehandling
Dette innebærer at alle idretter, uavhengig av størrelse eller aktivitetsmengde, skal likebehandles
ved anleggsinvesteringer, vedlikehold og drift.
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Prioriteringsoversikt
FRID vil arbeide for å realisere alle prosjektene i anleggsplanen. Styret / Anleggsutvalget har fullmakt til å
enhver tid kunne gjøre prioriteringer innenfor anleggsplanen som helhet.
-

Flerbrukshall i tilknytning til skolen på Trosvik (se pkt. a)

-

Flerbrukshall i tilknytning til skolen på Lunde (a)

-

Flerbrukshall i tilknytning til skolen på Begby (a)
Tennishall for Fredrikstad Tennisklubb. (b)

Kunstgressbaner, rehabilitering og nybygg jfr. kunstgressplanen. (c)
Kunstgressbane for moderne idretter. (d)
Ridesenter på Bekkevold. (e)

Interkommunalt anlegg på nye Frederik II vgs og Greåker vgs (f)
Arena Fredrikstad (g)
Curlinghall (h)

Rehabilitering av turnhallen på Cicignon (i)
Østsiden Arena (f)

Beskrivelse av anleggene
(a) Flerbrukshaller i tilknytning til Lunde, Trosvik og Begby - Fredrikstad Kommune
Idretten i Fredrikstad har en visjon (VISJON2020) som beskriver: «Levende lokalsamfunn med
idretten som motor.» I disse lokalsamfunnene har idretten i lang tid, sammen med skolen, vært
den viktigste møteplassen for barn og voksne.
Skal denne lokale dynamikken bevares må det imidlertid sikres idrettsanlegg.
Trosvik, Lunde og Begby skole har til sammen over 1500 elever fra 6 – 13 år. I et
folkehelseperspektiv har derfor bygging av idrettshaller i tilknytning til disse skolene stor
betydning. Samtidig er trykket fra idretten på treningstid større enn noen gang.
Med idrettshaller / flerbrukshaller menes treningsflater for ballidrett på minimum 20x40m flate.
(b) Tennishall - Fredrikstad Tennisklubb
Fredrikstad Tennisklubb ønsker å bygge ny tennishall, gjerne på Østsiden (Mineberget). Klubben
har et verdifullt område knyttet til sitt nåværende anlegg.
(c) Kunstgressbaner, rehabilitering og nybygg - Flere klubber og Fredrikstad Kommune
Investeringer i henhold til utarbeidet kunstgressplan, som er vedtatt av FRID og Fredrikstad
Kommune ved bystyret. Planen innebærer etablering av 9 nye kunstgressflater og 12
rehabiliteringer av eksisterende kunstgressbaner. Det er samtidig viktig at det settes fokus på den
daglige driften av anleggene og de kravene som settes til miljøvennlig vedlikehold.
Man skal arbeide for å finne nytt areal for å erstatte Merkurbanen på Trosvik.
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(d) Kunstgressarena for moderne idretter - Fredrikstad Kommune
Fredrikstad Amerikanske Fotballklubb, Fredrikstad Bears m.fl er nye idretter med stort
utviklingspotensiale som står uten anlegg som dekker egenartenes behov. Anlegget tilhører
kunstgressplanen, men bør i tillegg sees som et selvstendig anlegg. Kunstgressanlegget skal også
dekke behovet til Kongsten IF som ikke var en del av kunstgressplanens første runde.
(e) Ridesenter på Bekkevold - Fredrikstad Kommune
Større ridesenter på Bekkevold. Utvidelse med flere aktivitetsflater og tilrettelegging for større
konkurranser.
(f) Interkommunalt anlegg på nye Frederik II vgs og Greåker vgs - Østfold Fylkeskommune
Ett interkommunale idrettsanlegg som kan dekke et arealbehov for friidretten i regionen (Greåker),
samt turn, kampsporter, håndballbaner og publikums fasiliteter for plass til 2000 tilskuere
(Værste).
Anlegg på nye Frederik II vgs:
Flerbruksarena tilrettelagt for håndball, turn, fitness/dans, kampsport og allaktivitet. Det er lagt
opp til tribunekapasitet for 2000 tilskuere for å kunne avholde elitekamper.
Anlegg på nye Greåker vgs:
Flerbrukshall tilrettelagt for friidrett, håndball, Fitness/dans, klatring og allaktivitet.
(g) Arena Fredrikstad - Fredrikstad Kommune
Hockeyarena på Værste med én kamp og én treningsflate, for ishockey og andre isidretter.
(h) Curlinghall - Nedre Glomma Bowls og Curling
Flerbruksarena på Sorgenfri med blant annet bowling og curling.
(i) Østsiden Arena
Østsiden Idrettslag Fredrikstad ønsker å bygge en flerbrukshall, enten på Østsiden idrettsanlegg
eller Sagabakken barneskole.
(j) Rehabilitering av turnhall på Cicignon - Fredrikstad Turn
Fredrikstad Turn har et stort behov for rehabilitering av turnhallen i sentrum. Dette skyldes både et
stort vedlikeholdsetterslep, men også større krav i forbindelse med blant annet vern.

Endringslogg
-

2019: Diverse presiseringer til ulike anlegg lagt inn.

-

2019: Presisering om anleggsutvalg lagt inn.
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Sak 7 - Behandle innkomne forslag
Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.
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Sak 8 - Budsjett 2019

3400
3441
3442
3443
3445
3446
3915
3910
3970
3990
3995

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Budsjett
2019

825 000
655 000
335 000
869 986
165 400
724 000
77 775
68 248
197 226
100 000

825 000
680 000
305 000
958 276
564 600
996 530

850 000
880 000
650 000
500 000

93 640
206 622
65 000
5 000
4 699 668

115 000
255 000
30 000
5 000
3 570 000

3 346
22 187
179 265
303 135

10 000
31 000
170 000

529 247
629 572
559 600

640 500
790 000

2 226 352

1 641 500

1 502 046
158
−158
3 620
−50 364

1 873 899
26 384

11 091
15 442
1 481 835

12 000
15 000
1 933 283
90 000
12 000
35 000
13 333
36 000
79 065

0
144 425
18 192
12 390
1 722
368 592

86 148
13 844
33 847
16 019
29 985
32 125
91 275
15 000
128 760
0
16 385
−1 562
461 826

29 000
112 400
6 000
24 000
2 000
438 798

Sum Driftskostnad

3 999 524

4 170 013

4 013 581

Sum Driftsresultat

18 111

529 655

−443 581

Finansinntekter
Finan utgifter

8 162
1 187

7 769
1 599

8 000
1 500

Netto finansinntekter -og utgifter

6 975

6 170

6 500

Resultat

25 086

535 825

−437 081

Kommunalt Tilskudd drift FRID
KUD/NIF
Kommunalt tilskudd, folkehelse
Samarbeid idrett-skole
Kompetansetiltak for foreldre AOF
øk. Inklud.sparebankstiftelsen
Deltakelse IR konferanse City
Deltakeravgift-FRID Seminar
Momskompensasjon
Andre inntekter
Akt.støtte ØIK
Driftsinntekter

4 017 635

Lederutvikling FRID
Kurs Barne- og ungdomsidrett
FRID Seminar
Inkludering idrett-skole
FRID-skolen
KUD/NIF
Økonomisk inkludering
Kompetansetiltak for foreldre AOF
Ikke utbetalt kompetanse pluss
Aktivitetskostnader

134 234
103 048
153 933
377 074
5 853
526 256
493 863
156 000
9 400
1 959 661

Samle
5420
5299
5630
5800
5810
5920
5991

Lønnskostnader
Innberetningspliktig pensjonskost.
Motkonto andre opp.g.pl. Ytelser
Kurs og kompetansetiltak
Refusjon sykepenger
Refusjon foreldrepenger
Yrkesskadeforsikring
Velferdstiltak
Personalkostnader

1 747 770
2 125

6300
6340
6360
6430
6540
6700
6701
6705

Husleie
Strøm
Renhold
Leie kopimaskin
Anskaffelser/utstyr
Revisjonskostnader
Revisjon - bistand og att.oppdrag
Styrehonorar
Div. administrasjonskostn
Gaver, utmerkelser
Div. reisekostnader
Forsikringspremie
Administrasjonskostnader

84 783
7 897
34 079
26 692
2 787
35 625

4500
4600
4610
4620
4621
4622
4623
4650
4660

7420
7500

8050
8150

200
−11 000
−87 600
7 733
12 043
1 671 271

300 000

6 000
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Sak 9 - Revisor
Styret foreslår at det påtroppende styret for 2019/2020 som tidligere får fullmakt til å engasjere en ekstern
revisor. Det gis frist til den 1. mai for dette. Om dette ikke er på plass innen da, skal det innkalles til et
ekstraordinært årsmøte.
Etter lovnormen for Idrettsråd innebærer dette at valg av to frivillige revisorer endres til valg av én
kontrollkomité med minst to medlemmer.

Bakgrunn
Lovnormen for Idrettsråd §12 (2):
“Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal idrettsrådet følge
NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge
regnskapsloven. Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal
idrettsrådet følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert
revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger
av NIFs lov § 2-12.”
Fotnote 10:
Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov §
2-11, og må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å
revidere idrettsrådets regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til
”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”.
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Sak 10 - Valg
Det skal velges følgende på årsmøtet:
●

Leder og nestleder.

●

4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

●

To revisorer / Kontrollkomité

●

Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

●

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene
samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Utdrag fra lovnormen for Idrettsråd:

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
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Valgkomiteens innstilling for 2019/2020
Styret
Verv

Navn

Klubb

På valg

Velges for

Leder

John Fredrik Olsen

Kråkerøy IL

JA

1 år

Nestleder

Lise-Lotte Verbeek

Fredrikstad Basket BK

JA

2 år

1. Styremedlem

Jon Erik Bergh

Fredrikstad Kunstløpklubb

JA

Valgt for 2018/2020 *

2. Styremedlem

Laila Aase Andersen

Borge Rideklubb

JA

2 år

3. Styremedlem

Stine Christensen

Torp IF

NEI

Valgt for 2018/2020

4. Styremedlem

Nils Malcom

Lisleby IF

JA

2 år

5. Styremedlem

Jan Joachimiak

Østfold Bedrifts IK

NEI

Velges av ØBIK

1. Vara

Marius Syversen

Fredrikstad Innebandy

JA

2 år

2. Vara

Mette Clara Høili

Stjerne Hockey

JA

2 år

3. Vara

Svein Sætre

Fredrikstad Skiklubb

JA

Valgt for 2018/2020 **

* Opprinnelig valg i 2018 for 2 år. 1. styremedlem trer over til leder. Ny velges inn, da for 1 år..
** Opprinnelig valg i 2018 for 2 år. 3. vara har derimot valgt å trekke seg.. Ny velges inn, da for 1 år.

Kontrollkomité
Verv

Navn

Klubb

På valg

Velges for

Leder

Knut Martinsen

Friskis & Svettis

JA

2 år

Nestleder

Anita Vik

Nedre Glomma Turn

JA

2 år

Representanter til idrettskretstinget
Valgkomiteen foreslår å gi styret fullmakt til å selv velge representanter til idrettskretstinget.

Valgkomité
Legges frem av styret på årsmøtet.
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