
                                              

              Styrets Årsberetning 2017 

1. TILLITSVALGTE OG ADMINISTRASJON  

Hovedstyre 

Gruppelederne + Arbeidsutvalget 

Leif Brandeggen, leder Fotball 
Ann Marit Ansnes, leder Innebandy 
Hege Straumbotn, leder Turn 
Petter Hagen, leder Ski 
Bente Mari Mortensen, leder Svømming 
Bjørn Storm, leder Handicap 

Arbeidsutvalget 

Leder:   Tone Seljenes Holme 
Nestleder: Oddleif Dahlen 
Styremedlemmer:   
                    Jorolv Berg 

       Ole Gunnar Drabløs 
      Åse Marit Hansen 

                    Bente Mari Mortensen  
                    Svein Hageselle 
                      Sven Reme  

 Gunnar Almklov 
 

GIF DRIFT  

Leder:    Svein Hageselle 

               Raymond Johansen  

               Oddleif Dahlen 

               Jorolv Berg 

               Olav Osen 

Kontrollkomiteen 

Leder: Johan Conradson 

            Thor-Erik Grønvold 

            Tove Reinsfjord 

 

 

Valgkomiteen 

Fotball: Leif Brandeggen 

Turn: Geir Inge Langdal 

Innebandy: Jan Vetle Eikeland 

Handicap: Bjørn Storm 

Svømming: Bente Mari Mortensen 

Ski: Vidar Storvik 

Kontaktperson for flyktninger: Sven Reme 

Barneidrettsansvarlig: Gunnar Almklov 

Regnskap og revisjon 

Regnskapsbyrå:  Solregn AS 

Revisor:  Einar Monsbakken, Sandberg 

Revisjon AS 

Administrasjon  

o Daglig leder, Jorolv Berg, godtgjøring i 

19.9% stilling. 

o Adm. arbeider, 100% stilling: Geir-

Tommy Hansen  

o Politiattest ansvarlig: Ole Gunnar 

Drabløs / Geir-Tommy Hansen 

o Anleggsansvarlig: Oddleif Dahlen 

Vi jobber kontinuerlig med å finne gode 

felles løsninger på oppgaver som er felles 

for alle grupper, for eksempel forsikringer, 

sponsorer, drift av vårt felles klubbhus, 

utstyrsleverandører, anleggsutvikling etc, 

samtidig som gruppene jobber med  

Jorolv Berg har en 19.9% administrativ 
stilling med spesiell fokus på 
kostnadsoppfølging i hovedlaget og 
gruppene.  
 



2. ORGANISERING OG MØTEVIRSKOMHET  

2.1 Arbeidsutvalget 

GIF har ett Arbeidsutvalg som består av 9 representanter. Deres oppgave er å iverksette 

bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter. Stå for 

lagets daglige ledelse og representere laget utad. Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent, 

spons o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett- Oppnevne komiteer og utvalg etter 

behov, og utarbeide instruks for disse. 

Det er totalt avholdt 7 AU møter i 2017. 

2.2 Hovedstyre 

Hovedstyret er satt sammen av alle gruppeledere, aktivitetsledere og AU. Hovedstyrets 

hovedoppgave er å planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, 

budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag.  

Det er avhold 4 hovedstyremøter i 2017. 

Saker som er viktig å nevne som har vært tatt opp i AU og HS, 

- Strategiarbeid med gruppene 

- Nye rutiner for politiarbeid 

- Kostnads-/inntektsfordeling mellom gruppene 

- Høringssvar i Kommunedelplan for friluftsliv og idrett 

2.3 Andre møter 

Frokostmøter 

Her deltar styreleder, nestleder, daglig leder og driftsansvarlig. Møtes ca. hver 14 dag for å drøfte 

forløpende arbeid i klubben, for å sikre kontinuitet og daglig drift. 

Nittedal idrettsråd (NIR) 

Vi har to representanter i NIR, leder Ole Gunnar Drabløs og nestleder Oddleif Dahlen. De har holdt 

AU/HS oppdatert på det som skjer i bygda og arbeidet NIR jobber med. 

NIR årsmøte mars 2017 

Representanter fra Gjelleråsen IF 

Ole Gunnar Drabløs       Oddleif Dalen 

Jorolv Berg                      Tone Holme 

Åse Marit Hansen 



3. ORGANISASJONSARBEID      

Nittedal kommune har gjennomført en høring vedrørende Kommunedelplan for Friluftsliv og idrett. 

Vi har vært aktive i denne arbeidet. Det har vært viktig å sette fokus på hall kapasiteten i bygda, samt 

å legge til rette for snø produksjon i Bjønndalen og aktivitetspark ved Slattum skole 

 

Vi var også med i saken rundt åpenhet, NIF og der Tone ble rikskjendis etter forsidesaken i 

Aftenposten og innslag i NRK radio. 

På HS- møtet den 31.08 ble det besluttet å sette fokus på samarbeid på tvers av gruppene / dyrke 

fellesskapsfølelsen i Gjelleråsen, etter en prosess som ble startet i august 201 Vi å planlegge en felles 

GIF dag for alle tillitsvalgte i Flammen i januar 2018. 

Vi er også med i en arbeidsgruppe, sammen med NAV, NIR, Nittedal kommune, NIT-HAK, NIL og HIL 

som ser ulike støtteordninger for de med lav inntekt. 

 

For andre gang ble det arrangert en sommerfest med levende musikk (Per Espen Jacobsen med 

band). Fotballgruppa sto for vakthold og Aron hadde kiosken med servering av mat og drikke. Festen 

var for alle medlemmer, ildsjeler og tillitsvalget i hele bygda over 18 år. Oppslutningen var ikke så 

stor som ønske 

            

Medlemsutvikling 

Klubben har hatt en liten nedgang i antall medlemmer fra 2017. Har 2100 betalende medlemmer. 

 

4. AKTIVITETSTILBUDET VÅRT 

Idrettslaget har totalt 7 idrettsgrupper og i tillegg GIF Storby og GIF Sommerleir.  I gruppenes 

årsberetning og på vår hjemmeside www.gif.idrett.no finnes mer utfyllende opplysninger om 

idrettslaget og gruppene, og våre anlegg 

 
 

5. HOVEDSPONSORER 

                            
 
 

http://www.gif.idrett.no/


    
 
Klubbens mange sponsorer vil bli presentert i en egen brosjyre som vil bli distribuert våren 2018. 
 

6. VÅR UTSTYRSLEVERANDØR 
Vår utstyrsleverandør er et firma med svært gode kunnskaper om idrett og utstyr.  
Fordelene med denne ordningen er:  

o Enkle rutiner for hvem som handler: gruppe eller lag 

o Outsouring av administrasjon av dette  

o Gruppene slipper å administrere viderefakturering av lag (ofte tapte inntekter 

tidligere). 

o Forutsigbar provisjon (ca. 16 %) av alt som handles av lag og privat.  

o Felles overtrekksdresser og bager som gjør det rimeligere for aktive familier med 

barn i flere grupper  

o Klubbuniformering av drakter/farger 

 
 
 

7. ØKONOMI  
 
Gjelleråsen IF hadde i 2017 en omsetning på kr 15 045 110,- i 2017 og utgifter på kr 15 187 336,-. 

Dette gir ett negativt driftsresultat på kr 111 775,- 

Vår egenkapital er på kr 5 182 077,-  og en gjeld på kr 884 568,- 

En oversikt over de ulike gruppene og aktivitetene. 
 
 
 
 
 
 

Det er mange som bidrar med små og store bidrag. Takk til alle. En spesiell takk til våre 

hovedsponsorer som begge bidrar med 150.000kr i direkte sponsor inntekter. 

                 

Nokab lanserte sin «Nokab-andel» i 2017 og alle kunder som tegnet 1års avtale med binding, fikk gi 

300 kr. Dette resulterte i kr 316 000,- ekstra inntekter til GIF. Vi er svært takknemlig for å ha en slik 

hovedsponsor bidragsyter for lag og foreninger. 

 

 



 Årsresultat Egenkapital 

AU Kr    320 613,- Kr 1 570 770,- 

Libanen Kr – 197 273,- Kr   333 368,- 

Sommerleiren Kr –   41 834,- Kr   220 292,- 

Fotball Kr – 171 638,- Kr   308 186,- 

Ski Kr – 349 389,- Kr   955 956,- 

Storby Kr       62 915,- Kr     87 590,- 

Klatring Kr       10 325,- Kr     38 357,- 

Turn Kr       82 007,- Kr    508 706,- 

Svømmig Kr   – 12 539,- Kr   544 916,- 

Handicap Kr    141 199,- Kr   417 208,- 

Innebandy Kr      43 838,- Kr   196 416,- 

 

8. SLUTTORD 

Vi er en stor klubb, blant de 50 største i landet vårt. Det legges ned utallige timer med frivillig arbeid 

fra trenere, tillitsvalgte, foreldre og utøvere.  Vi ser tendenser til en profesjonalisering av det vi 

jobber med. Våre omgivelser, både foreldre og samarbeidspartnere stiller flere krav, enten til trener 

med mer kompetanse, tillitsvalgte skal drive klubben fremover, imøtekomme krav fra det offentlige 

og drive politikk for å fremme interessene til medlemmene. 

Det blir stadig mer utfordrende å drive en klubb, uansett størrelse. Vi er ingen topp tung 

organisasjon, og ønsker heller ikke å være det, men bruker pengene på aktiviteter i gruppene. Jobber 

kontinuerlig for å sikre at flest mulig er med lengst mulig. 

Vi i Gjelleråsen IF er heldige og har mye kompetanse, vi har dedikerte foreldre, trenere, tillitsvalgte 

og ansatte som utgjør en forskjell for store og små.  

Styret vil takke alle som bidrar til dette viktige arbeidet! 

   

 Nittedal 14. mars 2017 

 Arbeidsutvalget i Gjelleråsen IF 

 

 Tone S. Holme                                Oddleif Dalen 

 Styreleder                                        Nestleder  

 

 

Jorolv Berg                           Svein Hageselle                     Åse Marit Hansen 

 

 

Ole Gunnar Drabløs           Bente Mari Mortensen        Gunnar Almklov 


