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Styrets sammensetning  

Fra årsmøte 28.06.2021 til årsmøtet 16.03.2022 har styret bestått av følgende personer: 

• Leder: Thomas R. Jacobsen 

• Nestleder: Linn Lere Ugstad 

• Styremedlem(mer): Kurt Hansen 

• Styremedlem(Fotball): Bjørn Tore Gregertsen 

• Styremedlem(Håndball): Mari Fjøsne (trukket seg) overtatt deler av sesongen, Jan B. Støa 

• Styremedlem(Rådet): Liv Grønvold 

• Varamedlem(mer): Martin Arentz 

Det er for tiden 4 menn, og to kvinner i Sætre IF Graabein’ styre. Styret besto i utgangspunktet av 3 

kvinner, men 1 har trukket seg i løpet av perioden, derfor er fordelingen pr. i dag ikke i tråd med 

likestillingsreglene. 

Styrets arbeid 
I Sætre Idrætsforening Graabein driftes i dag følgende aktiviteter; fotball, håndball, basketball, 

allidrett, multisport og et tilbud til seniorene gjennom 60+. E-sport vil starte opp sin aktivitet i 2022. 

Sætre Idrætsforening Graabein er et breddeidrettslag. Og har aktive utøvere i alle aldre, primært 

barn. Håndball, basketball, allidrett og multisport foregår i Sætrehallen. Fotball holder til på 

Graabein Arena.  

Idrettslaget har ingen ansatte, men benytter seg av tjenester fra Sætre IF Graabein Eiendom AS. Som 

er et driftsselskap 100% eid av Sætre IF Graabein.  

Idrettsforeningen påvirker ikke det ytre miljøet. 

 

Blant saker som har blitt behandlet inneværende år nevnes; 

o Etablering av E-sport – bygging av eget lokale, innkjøp av maskiner og utstyr for e-

sporten. Driften av E-sport er forventes fra våren 2022, 

o Etablering av Jubileumskomitee – klubben fyller 150 år i 2022, og klubbens Hovedstyr 

har utarbeidet og godkjent et mandat inklusivt rammeverk for Jubileumskomiteen.  

Komiteen består av personer fra styret, gruppene, Multisport og Rådet. Den består av 3 

kvinner og 4 menn.  

o Covid-19 – mye av aktiviteten i klubben har vært preget av pandemien, og dertil resusert 

i 2021. Smittearbeidet i klubben har vært godt, og vi har ikke hatt smitte relatert til 

aktiviteter i klubben, 

o Det er et pågående arbeid med å lansere en ny hjemmeside for klubben; og den nye 

hjemmesiden vil lanseres ila våren 2022.  

Det arbeides også med en å få en total oversikt over de ulike sosiale medier hvor 

klubben, de ulike gruppene og lagene i klubben utøver kommunikasjon.   

o I løpet av 2021 / 2022 ble gruppen 60+ etablert i klubben. Dette er en gruppe for de over 

60 år, som tilbyr et aktivitetstilbud som turer og trening i Trimmen. 60+ har vist seg som 
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et etterlegtet tilbud, noe som kan dokumenteres med at det møtte over 80 personer på 

Kik-off til 60+.  

o Vi har i inneværende år hatt 2 konfliktsaker i klubben. Dette er saker som krever mye tid 

og mye ressurser. Begge sakene har vært godt håndtert av klubben. Erfaringene fra disse 

sakene, vil bli tatt med i utviklingen av Klubbhåndboken (Pågående arbeid), da disse 

sakene har vist at vi trenger å ha klare prosedyrer og ikke minst ha en beskrivelse på 

hvordan vi som klubb skal håndtere slike saker og hvem vi skal / kan kontakte 

dersom/når slike saker dukker opp. 

o Andre pågående saker som det arbeides med, og som vi har som mål å ferdigstille i løpet 

av inneværende år, er; 

▪ Sportsplaner i håndball- og fotballgruppen. Vi må sette oss sportslige mål, og 

arbeide målrettet mot oppnåelse av disse. Planene skal ha kortsiktige og 

langsiktige mål.  

▪ Klubbhåndbok – denne skal være klubbens «kvalitetssystem» og den skal svare 

på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som 

gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som 

bestemmes og gjøres. 

Klubbhåndboken utarbeides av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, 

utøvere og foreldre i klubben, og den skal være et arbeidsverktøy for alle 

medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og 

dommere i klubben vår. Håndboken skal benyttes til å forstå og kommunisere 

hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, 

og hvordan vi gjør ting. 

▪ Økonomihåndbok – Denne håndboken skal beskrive de økonomiske aspektene i 

klubben, inkludert hvordan økonomien i klubben planlegges, hvem som har 

ansvar for hva, tidsfrister, hvilke formater som skal benyttes etc. 

▪ Sponsorarbeid – vi har etablert en gruppe som har ansvar for sponsorarbeidet i 

klubben. Sponsorer er en viktig del av klubbens inntektsside, og vi har de siste 

årene sett behovet for en bedre kontroll på dette arbeidet. Gruppens mandat er 

å få en totaloversikt over eksisterende sponsorer, utarbeide en plan over 

potensielle sponsorer, utarbeide sponsorpakker og utarbeide retningslinjer for 

sponsorarbeidet i klubben. 

▪ Select-avtalen og avtalen med Sport1 Røyken – Klubben har i dag en utsyrsvatale 

med merket Select, og denne formidles gjennom Sport1 Røyken. Hovedstyret 

jobber med å utbedre denne avtalen, da vi i inneværende år har hatt problemer 

med å få tak i utstyr, og da spesielt drakter til klubbens aktive. 

▪ Felles materialforvalter for hele klubben – Vi jobber med muligheten for å 

sentralisere materialforvalterrollen, ved at vi har en person som har ansvar for 

innkjøp og lager for drakter, utstyr etc i hele klubben. De ulike gruppene vil da 

kunne bestille, hente ut utstyr fra en person. Klubben vil da kunne ha bedre 

kontroll med materiell, og ikke minst få en bedre oversikt over det økonomiske 

aspektet ved dette. 
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▪ Kioskdrift – Klubben har i dag to kiosker, Sletta og Hallen. Disse driftes, da 

inkludert innkjøp, gjennom fotball- og håndballgruppen respektivt. HS arbeider 

med å få på plass en Kioskansvarlig som har ansvar for begge kioskene vi drifter. 

Dette vil da bety ansvar for innkjøp, logistikk, lagerbeholdning, etc. Drift og varer 

i kisokene vil da harmoniseres, vi vil få bedre kontrol med varelager, og vi mener 

at sentralisert innkjøp vil også ha en positiv innvirkning på økonomien. 

 

• På grunn av Covid-19, har det ikke vært gjennomført månedlige styremøter siste år; totalt 

ble det arrangert 6 styremøter (4  i 2021 og 2 i 2022). 

 

Idrettslagets organisering 
• Medlemmer i valgkomité: John Ivar Johansen, Espen Johansen, Karina Fougerand. 

• Medlemmer i kontrollutvalg: Ingen 

• [Engasjert revisor] Økonomisenteret engasjert p.g.a manglende kontrollutvalg i 2021. 

• [Andre utvalg] Ingen 

• [Grupper/grener] Fotball, Håndball/Basket. 60+, E-sport, All idrett har ligget under 

hovedstyret.   

Bruk gjerne figur av organisasjonsplanen. 

 

Organisasjonsplanen behandles også i egen sak på årsmøtet. 

Aktivitet 
 

Sætre Idrætsforening Graabein er et breddeidrettslag. Og har aktive utøvere i alle aldre, primært 

barn. Håndball, basketball, allidrett og multisport foregår i Sætrehallen. Fotball holder til på 

Graabein Arena.  

2021 har vært preget av Covid-19 og dertil restriksjoner for aktiviteter i klubben. 

For mer detlajer henvises det til de ulike gruppenes egne årsmeldinger. 
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Medlemstall 
Aktivitetstall gruppene: 2021: 

Medlemsoversikten viser aktivitetstall i de ulike gruppene i laget.  

Lagets totale medlemstall pr. 31.12.2021 er totalt 460 personer. 

Disse er fordelt slik: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Fotball 0 79 35 6 14 134 

Håndball/Basket 0 132 75 7 69 283 

Allidrett  27 10    37 

Øvrige   1  5 6 

Totalt 27 221 111 13 88 460 

 

Medlemsutvikling 2008-2021: 

Årstall 2008 2011 2012 2014  2015 

Fotball 200 190 200 295 211 

Håndball 200 100 120 160 125 

Basket  50 70 63 20 

Allidrett      

Ski    48 19 

Friidrett    5  

Øvrige 300 ? ? 133 271 

Totalt 700 340 390 704 646 
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Årstall 2016 2017 2018 2019 2020 

Fotball 182 246 161 181 181 

Håndball 122 286 251 284 286 

Basket 0 0 0 0 0 

Allidrett   17 17 45 

Ski 0 0 0 0 0 

Friidrett 0 0 0 0 0 

Øvrige 319 130 182 160 139 

Totalt 623 662 611 625 651 

 

Årstall 2021 2022 2023 2024 2025 

Fotball 134     

Håndball 272     

Basket 11     

Allidrett 37     

Ski 0     

Friidrett 0     

Øvrige 6     

Totalt 460     
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Styrets økonomiske beretning 
 

Regnskapet for 2021 er revidert av Økonomisenteret AS v/ Tove Lill Skønberg, da idrettsforeningen 

ikke har hatt kontrollutvalg for regnskapsåret 2021.  

Årsregnskapet er revidert for SIFG i henhold til NIF’ regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  

Årsregnskapet for regnskapsåret 2021, viser et overskudd på kr 817.457,- 

 

Følgende revisjonshandlinger er utført:  

• Årsregnskapet er revidert og utarbeidet i samsvar med NIF’ regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppført sin plikt til å 

sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 

samsvar med bestemmelsene.  

• Samtlige bankkonti i SIFG er avstemt, og stemmer med bankens kontoutdrag pr 31.12.2021 

• Det er ikke funnet vesentlige feil på bilagene, regnskapet gir et oversiktlig bilde av 

økonomien.  

• Bakgrunn for overskudd i 2021 skyldes lavere kostnader en budsjettert. Dette grunnet 

mange avlyste arrangementer i forbindelse med koronasituasjoner. SIFG har for 2021 

mottatt LAM (Lokale Aktivitets Midler) på kr. 166.917,- og grasrotandel fra Norsk Tipping 

utgjør en støtte på kr. 232.099. Det har også vært tilskuddsordninger i forbindelse med 

korona. Av tilskudd på totalt på 2 millioner, er rundt 700.000,- knyttet direkte til 

ekstraordinære koronatilskudd. 

• Det er også i 2021 utbetalt et tilskudd fra DAM stiftelsen til 60+, som er et tilbud knyttet til 

folkehelse i regi av idrettsforeningen. Tilskuddet var på 300.000,- og er inntektsført i 2021. 

Disse midlene vil kostnadsføres i årene fremover, og vil kunne påvirke regnskapet i negativ 

retning i 2022. Alle slike prosjekter blir prosjektregnskapsført.  

Det anmerkes derfor at Kr. 220.813 av overskuddet i idrettsforeningen tilhører 60+. 

• Det har tidligere vært utfordringer med levering av bilag fra lagskassene. Dette har i 2021, 

vært bedre. Kun et tilfelle av manglende bilag.  

• Det har også vært utfordringer med dokumentasjon til inntekter knyttet til juletresalg. I 2021 

er kun Vipps blitt brukt i forbindelse med salg. Dette har vist seg å være en god løsning.  

• Regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIF’ regnskaps og 

revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet kan fastsettes som Sætre Idrætsforening Graabein’ 

årsregnskap for 2021. 
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Anlegg 
Sætre IF Graabein Eiendom (SIGE) har overordnet ansvar for anleggene i laget. (egen orientering) 

Signatur 
 

 

______________________________    ______________________________ 

 Thomas R. Jacobsen       Linn Lere 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Liv Grønvold        Kurt Hansen 

 

 

______________________________    ______________________________ 

 Bjørn Tore Gregersen       Jan Broch-Støa 

 


