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Solberg Sportsklubb Årsmelding 2017
Ledergruppa/Hovedstyrets beretning for perioden 1/1 2017 – 31/12 2017
Denne beretningen ble lagt frem på SSK’s årsmøte 22.03.2018.
Ledergruppens sammensetning i perioden:
Even Bolstad
Cecilie Frivoll
Jan Moen
Tove Bakken

Leder SSK
Styremedlem DD Regnskap
Styremedlem DD Idrettsrådet
Styremedlem DD Klubbhuset

Gunnar Selstad som satt som nestleder gikk dessverre bort i juni 2017. Dette var ett stort tap
for pårørende og Solberg SK. Gunnar har hatt mange verv i klubben og var leder i SSK i
perioden 2007-2012 og Nestleder 2012-2017.
Hovedstyrets sammensetning i perioden:
Ledergruppa
Henning Husmo
Inger Lise Fureid
Laila Bergland
Liv Jenny Bø
Haakon Hellum
Øyvind Gamst
Knut Erik Sørensen

(se over)
Allidretten
Turn
Håndball
Sr Bandy
Jr Bandy
Fotball
Eldres

Generelt
SSK har i perioden styrt i hht gjeldende lover og regler. Klubben er inne i en spennende tid
med nye prosjekter på gang.
SSK har i perioden hatt aktive grupper tilknyttet Norges Bandyforbund, Norges
fotballforbund, Norges gymnastikk og turnforbund, Norges håndballforbund.
Terje Vold, Lisbeth Groth, Odd Arne Grønli, har revidert klubbens regnskaper.
Det er jobbet med medlemsregistrering. HS har i løpet av året jobbet for at gruppene leverer
oppdaterte lister. Dette er nødvendig for at DD skal kunne sende ut medlemskontingent til alle
aktive i SSK.

Grasrotandelen
Grasrotandelen ble etablert i 2009 og den har holdt seg på et stabilt nivå.
SSK har i 2017 mottatt 296.000 i grasrotandel fra sine tilhengere.
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Kontingenter er på ca. 447.000 kr.
.
Status mellom hoved forening og gruppene er pr. 31/12 2017 som følger iflg.
regnskapsprinsippet:
Jr fotballen: Til gode
246425
Turn:
Til gode
64592
Håndball:
Til gode
169552
Sr fotball:
Skylder
24084
Sr bandy:
Skylder
-146736
Jr Bandy:
Til gode
2892
Allidretten
Til Gode
-13274
SSK bruker regelen om regnskapsprinsippet for føring av regnskapene i alle gruppene
Hovedstyrets regnskap for 2017 viser et årsoverskudd på 1051491,- sammenlignet med et
overskudd på ca 685020,- i 2016. Dette er resultatforbedring på 420471 ,- i forhold til
fjoråret. Dette skyldes at overføringer fra Kiwi Cup Fotball ikke var periodisert i regnskap
2016 og utbetalt til hoved klubben 2017.
Solberg SK driver en dopapiraksjon som gir mye midler til gruppene og SSK. Det var et salg
på ca 2000 sekker i 2017 som ga et overskudd på ca 150.000,- fordelt på gruppene og 16000
til SSK.
Året 2017 har vært godt økonomisk. Klubben har midler til drift ca 6 mnd på forskudd..

Lån på kunstisbane er pr 31,12 2.023.407kr på spillemidler og 350 000 på langsiktig lån.
Vi har ett byggelån aktivt på 7.2000.000 kr på Lissos Arena.

Prosjekter.
Lissos arena ble bygget og ferdigstilt i løpet av 2017.
Nytt klubbhus ble planlagt i 2017 og det forventes byggestart i mai 2018.
Alle særgruppene har vært med på planleggingen gjennom 2 møter høsten 2017.
Administrativt/ Teknisk/ Anlegg og maskiner
Ingen endringer på maskinpark eller bygningsmasse i 2017.
Maskiner/utsyr:
3 Traktorer
3 Ismaskiner
1 Sitteklipper
1 Plenklipper
Snøskuffe til Case traktor
Pallegaffel til Case traktor
2 skjær til lett snørydding
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Snøfreser til lille traktor
Børste til kunstgress og annet småutstyr
Vanntank for Islegging
2 Vannings/slangevogn for gressbaner
1 Kantfreser
1 ATC2000 med børstelodd

Finn Bakken er engasjert for å følge opp daglig bruk og enkelt vedlikehold. Det daglige
vedlikeholdet er det viktigste for å drifte bygget mest mulig økonomisk og for å gi de beste
forhold for våre egne brukere og gjester.
Idrettsrådet i Nedre Eiker
Jan Moen fungerer som klubbens representant i Nedre Eikers Idrettsråd og Gunnar Selstad
satt i valgkomiteen i idrettsrådet. SSK er en aktiv deltaker i kommunens idrettsråd. Dette er
vurdert som riktig og viktig spesielt for å ivareta klubbens interesser på anleggssiden og i
forhold til de støtteordninger som finnes til organisasjoner som vår.

Solberg Sport og Kultursenter
Trine Finøen ble ny styrerepresentant i August på en ekstraordinær generalforsamling. Finn
Bakken ble valgt til varamedlem.

Utsikter/ planer for 2018

Økonomi
Det legges opp til et budsjett med 650000 i overskudd for 2018. Avdrag lån planlegges til 650
000. Det vil fortsatt bli holdt en stram økonomisk linje så vi kan bedre egenkapitalen og
tilrettelegge et godt anlegg for fysisk aktivitet. SSK ønsker å kunne betale ned ekstra lån så
fort som mulig. En del av kapitalen ved 31.12.2017 vil bli bruk til dette når vi har oversikt
over utgifter.
Kontingenten for 2018 har forfall i Mars. Vi satser på en tett oppfølging mot medlemmene.
Det er viktig at særgruppene også legger inn en innsatts slik at medlemsregisteret er oppdatert.
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Anlegg / utstyr.
Klubbhus:
Solberg SK planlegger å bygge nytt klubbhus i 2018-2019. Byggestart mai 2018. Dette
avhenger om NEK godkjenner byggesøknad ut fra gjeldene kommuneplan. Lykkes ikke
dette, vil byggestart bli forskjøvet til høsten 2018. Byggesøknad ble sendt innen 28.02.2018.
Solberg planlegger at stor del av byggingen skal skje på dugnad og at Solbergs medlemmer
stiller opp. Nytt klubbhus vil bli prikken over i en i ett flott anlegg. Det planlegges en STOR
dugnad for å sette opp klubbhuset. SSK håer hele Solbergelva vil bidra.

Solbergelva 22/3 2018
Msh
SSK’s ledergruppe og hovedstyre
Valg DD:
Even Bolstad
Cecilie Frivoll
Jan Moen
Tove Bakken
Lisbeth Kristoffersen
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Leder SSK
Styremedlem DD Regnskap
Nestleder, Idrettsrådet
Styremedlem DD Klubbhuset
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