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Sammendrag 
Årsrapporten for 2016 beskriver hva Østfold Idrettskrets i hovedsak har bidratt med for å 
realisere Idrettens felles mål, vedtatt på Idrettstinget i 2015, nedfelt i IPD 2015-1019, samt 
ØIKs egne mål og tiltak. 

Når det gjelder IPDs idrettspolitiske mål om en styrket toppidrett, har ØIK gjennom året lagt 
til rette for seminarer for å løfte toppidrettskompetansen for trenere og utøvere, slik at unge 
talenter kan få tilført den kompetanse og støtte som er nødvendig for å løfte dem opp på det 
høyeste nivå.  Dette også som et ledd i å posisjonere ØIK for å bli valgt som Olympiatoppens 
Regionale kompetansesenter Øst, som skal dekke Oslo, Akershus og Østfold. 

Frafall og redusering av økonomiske hindringer er fokusområder ØIK har bidratt til gjennom 
samarbeid med idrettslagene.  Dette ved støtte til aktivitetstilbud til ungdom og til etablering 
av utstyrspooler for utlån/bytte av idrettsutstyr som gjør det enklere for alle å kunne delta. 

Speiling av mangfoldet i samfunnet for øvrig, er det arrangert allaktivitetsdager for alle 4. 
klassene i Østfold, vi har etablert tilbud til funksjonshemmede gjennom Sportsskolen og 
Grenseløse idrettsdager og Aktiv på Dagtid tilbudet for trygdede. Når det gjelder satsning på 
voksne har vi i samarbeid med enkelte idrettslag har hatt tilbud om kajakk, riding og golf. 

NIF s organisasjonsmål hvor en effektivisering av idretten er satt på dagsorden, har ØIK 
bidratt i stor grad med informasjon, påvirkning, kursing og støtte til innføringen av et 
elektronisk medlemssystem i IL’ene, bruk av klubbadmin og samordnet rapportering. 
Gjennom forvaltning av idrettens lover følges organisasjonsleddenes praksis opp når det 
gjelder idrettens lovverk, ansvarlig organisasjonsarbeid, økonomiforvaltning og demokrati. 
 
ØIK har fokus på samarbeid med særkretsene og arrangerer felles kurshelg, og det er avtalt 
idrettsgalla i 2018. Det har vært stor aktivitet og godt samarbeid i toppidrettsutvalg, 
anleggsutvalg. Ungdomsutvalg ble etablert på tampen av året. 

Ungdom har vært et viktig fokusområde i ØIK i mange år med omfattende utdanning av 
unge ledere, aktivitetslederutdanning i barne- og ungdomsskolene gjennom YouMe 
prosjektet. Med ungdomsutvalget ønsker vi i større grad å få ungdommen på banen og at de 
selv skal bidra til utviklingen av idretten for og med ungdom. I samarbeid med Ungdoms-OL 
2016 hadde ØIK et vellykket fakkelturnèarrangement. 

ØIK har et omfattende kompetansetilbud innenfor barne- og ungdomsidrett, 
organisasjonsutvikling og generell trener- og lederutvikling, som gjennomføres av godt 
kvalifiserte fagpersoner. 

ØIK og anleggsutvalget har i 2016 nedlagt et stort arbeid i forbindelse med Østfold fylkes 
skolebruksplan og anleggsutvikling i Østfold generelt. 

Viktigheten av frivilligheten ivaretas gjennom kontinuerlige kurstilbud, kompetanse-
hevingstiltak og samarbeid med idrettsrådene og ved tildeling av årlige ildsjelspriser. 

ØIK har en stabil medlemsmasse med i underkant av 100.000 medlemskap inkludert 
bedriftsidretten. 
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Innledning 
 

Norsk Idretts visjon 

«IDRETTSGLEDE FOR ALLE»  
 

Visjonen skal prege organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Alle skal få utøve idrett ut 
fra sine ønsker og behov. 

 

FORMÅL OG VIRKSOMHETSIDÈ 

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og 
behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

 

IDRETTENS VERDIGRUNNLAG 

Aktivitetsverdier:   Glede, helse, fellesskap, ærlighet 

Organisasjonsverdier: Frivillighet, lojalitet, demokrati, likeverd 

 

Østfold Idrettskrets har som tidligere valgt å bruke Idrettens idrettspolitiske 
dokument (IPD) som disposisjon for vår årsrapport.  

Gjennom dette vil vi svare konkret på de føringer og utfordringer som IPD gir 
generelt til idretten og spesielt til idrettskretsene, og hva ØIK har bidratt med 
i den sammenheng. Punkter i IPD som ØIK ikke er i berøring med og/eller ikke 
har påvirkning på utelates. 
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Styret 

    

Fra venstre: Kjell Håvard Liane, Åge Wedøe, Tomm Fjærvoll, Hilde Stokke(leder), Ingunn 
Hensel, Roar Lund, Emilie Karoline Karlsen, Toril A. Johansen (Organisasjonssjef) 

Det er blitt avholdt 10 styremøter i 2016 og 106 saker er behandlet. 

Styret har vært svært aktivt både i anleggsutvalg og toppidrettsutvalg, i møter med 
kommune- og fylkespolitikere, og idrettsorganisasjonen for øvrig. 

 
 
Styret har opprettet 3 utvalg: 

•   Anleggsutvalget, ledes av styremedlem Kjell-Håvard Liane, med Stian Eriksrud fra 
administrasjonen. 

•   Toppidrettsutvalget, ledes av nestleder Åge Wedøe med Andrè Hansen fra 
administrasjonen. 

•   Ungdomsutvalget, ledes av Emilie Karoline Karlsen, med Alexandra Hastings fra 
administrasjonen. Utvalget ble vedtatt opprettet på slutten av 2016. 
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Administrasjonen 

 

 
Toril A. Johansen, Organisasjonssjef    100 % fra 1.9.2002 – d.d. 
 
Christian Karlsen, Fagkonsulent idrett   100 % fra 29.3.2006 – d.d. 
 
Frode Jensen, Fagkonsulent kurs og kompetanse  100 % fra 1.7.2010 – d.d. 
 
Andrè Hansen, Fagkonsulent «Aktiv på Dagtid»  100 % fra 1.9.2007 – d.d. 
 
Stian Eriksrud, Fagkonsulent skole og anlegg  100 % fra 1.08.13 – d.d. 
 
Alexandra Hastings, Prosjektleder UT (Ungdom Trener) 100 % fra 1.8.2013 – 31.12.15                 
           , Administrasjonskonsulent  100 %  fra 1.1.16 – 31.3.16 

                                   , Organisasjonskonsulent                            100%   fra 1.4.16 – d.d. 
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Idrettspolitiske føringer 
 
Norsk idrett har en solid felles plattform, både verdigrunnlag, trenerutdanning, 
tverridrettslig samarbeid og organisering lokalt. Det er bred enighet på viktige områder. Det 
omtales ikke i det følgende, men må gjenspeiles i felles utviklingsplaner på sektorene. På 
noen aktuelle områder er det viktig med tydelige føringer for hvilken retning arbeidet skal ta 
i denne tingperioden. 
 
 

 
Ledermøte 2016 – Foto: Geir Owe Friedheim 

 
 
 
 
a) Styrke Norge som en ledende toppidrettsnasjon: 
     ØIK har bidratt med: 
 

•   Toppidrettsutvalget og ØIKs kretsstyre har hatt ambisjon om å utrede muligheten for 
Olympiatoppen til Østfold. ØIK mottok støtte til dette arbeidet etter søknad til 
Østfold Fylkeskommune. Det ble i oktober levert en rapport til fylkeskommunen på 
hvordan en ser for seg etableringen og organiseringen sammen med ulike aktører. 
Ambisjonen om et slikt senter har vært informert om på ulike møter avholdt med 
særkretser og idrettsråd. Særforbund har også vært invitert inn til infomøter på 
Ullevaal stadion, og for innspill for deres behov. Olympiatoppen har bidratt i 
prosessen med råd og innspill ved utviklingssjef Trond Pedersen. 
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Utredningsutvalget har bestått av: 
 
Åge Wedøe – leder for utvalget / nestleder Østfold Idrettskrets 
Ingunn Hensel – medlem / Eidsberg Idrettsråd / Medlem kretsstyret 
Paul André Solberg – medlem – tidl. ansatt NIH/nå i forsvaret 
Tor Øyvind Ødegård – medlem – Wang Toppidrett sportssjef  
Erling Strand – medlem – Fredrikstad Idrettsmedisin / Idrettsfysoterapeut 
Wenche Halvorsen Stensrud – medlem – St.Olav vgs./NHF Region Øst 
Stig André Hansen – prosjektleder – fagleder i Østfold Idrettskrets 
 

•   Toppidrettsutvalget har tatt initiativ til møte hvor de fylkeskommunale vgs. med 
idrettslinjer var tilstede sammen med NHF region Øst, Østfold Fotballkrets, Sørøst 
Bandyregion og Norsk Friidrett Østfold. Dette er en start på et koordinert arbeid for å 
få samkjørt særidrettens fagplaner på trenersiden med skolenes fagplaner. Det med 
mål om å få flere autoriserte trenere gjennom samarbeid med vgs. 

•   Gjennomført Østfold Toppidrettsseminar med temaet basistrening 23. april med 85 
deltakere. 

 
 
b) Forhindre frafall, og styrke den enkeltes valgfrihet og mulighet for deltakelse i  
     allsidig idrett. 
     ØIK har bidratt med: 

•   Gratis aktivitets tilbud til ungdom i 5 idrettslag, hvor alle kan være med uten serier og 
konkurranser. 

 
 
c) Redusere økonomiske hindringer som står i veien for at alle barn og ungdommer  
     skal ha råd til å delta i idrett. 
     ØIK har bidratt med: 

•   Bidratt med midler til etablering av utstyrspooler i 9 idrettslag, for gjenbruk, bytte og 
utlån av sportsutstyr. 

•   Dekket treningskontingent for utøvere som av økonomiske årsaker ikke har mulighet 
til å betale for seg. Totalt 17 personer fordelt på 7 lag. 

•   Gjennomgått og besvart søknader ved utlysning av NIFs flyktningefond, vår og høst. I 
vår søkte 17 idrettslag, 6 fikk tildeling. I høst søkte 22 idrettslag, til tross for svært 
kort søknadsfrist. 9 fikk tildeling. 

 
 
d) Speile mangfoldet i samfunnet 
ØIK har bidratt med: 

•   Bidratt med midler til etablering av utstyrspooler i 9 idrettslag, for gjenbruk, bytte og 
utlån av sportsutstyr. 

 
- Fattigdomsproblematikken – «Alle med» -konseptet 
- Aktiv på dagtid, er et sektorovergripende samarbeid med 16 kommuner, Østfold 
fylkeskommune/Østfoldhelsa og NAV Østfold. Tilbudet har en lav inngangspris som bidrar 
til at personer som ikke ville vært aktive får en mulighet til å være fysisk aktive med andre 
der de bor. Ulike idrettslag deltar i ordningen med diverse tilbud. 
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- Sportsskolen er en 5-dager sommeridrettsskole for funksjonshemmede barn 
- Grenseløse idrettsdager er en idrettsdag for funksjonshemmede barn 
- Allaktivitetsdager er en idrettsdag for alle 4.klassinger i Østfold over 2-3 dager. 
 
e)  For at norsk idrett skal kunne bli størst på idrett og treningsfellesskap for voksne, blir 
følgende viktig: 
ØIK har bidratt med: 

•   Drøftet i internseminar på IH og sendt innspill til NIF. For øvrig, er ansvaret for 
punktet lagt til SF. 

•   Bidratt til å utvikle nye modeller for dagtilbud for voksenidrett i samarbeid med 
idrettslag. Kajakk, riding og golf er blant idrettene som har startet med dette. 

 
 
 

ORGANISASJONSMÅL  
Hvis norsk idrett skal nå sine overordnede mål, må organisasjonen klare å understøtte 
virksomheten på viktige områder.  
 

1.   Medlemskap og organisasjon 

 
1.1 Organisasjonsutviklingsplan 
Det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett hvor følgende tiltak skal stå 
sentralt: 
ØIK har bidratt med: 
 

a)   Effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett. 
ØIK har jobbet med å opplyse og informere klubbene om at det er lovpålagt å benytte 
et elektronisk medlemssystem, og Klubbadmin anbefales til de fleste. 
ØIK benytter Idrettskontor på alle måter i det daglige arbeidet. Her er alle idrettens 
systemer samlet sammen med Microsoft office 365. Samordnet rapportering er 
utviklet av NIF og ØIK veileder klubbene som trenger det i løpet av april hvert år. 
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Foto: Eirik Førde 

 
 
b) Bedre samhandling mellom organisasjonsleddene. 
- ØIK har i samarbeid med særkretsene i fotball, bandy og friidrett gjennomført en 
felles kurshelg, hvor det har vært parallelle kursrekker og ett felles tema hvor alle 
deltakere har deltatt.  
- ØIK inviterer seg selv ut til alle idrettsråd for et besøk. En del idrettsråd benytter seg 
av dette tilbudet. Dette er et gratis tilbud til idrettsrådene, hvor målet er å 
opprettholde en god dialog med idrettsrådet, kartlegge aktiviteten i idrettsrådet og 
tilby kompetanseheving/kurs. Det ytes også noe bistand til annet idrettsrådsarbeid 
som er aktuelt. 
 

 

1.2 Organisasjon 
Idrettsorganisasjoner som mottar offentlige tilskudd må opptre ryddig. Vi må ha korrekte 
medlemsregistre og en ansvarlig økonomistyring. For å realisere dette, vil norsk idrett bl.a.: 
ØIK har bidratt med: 
 
 

a)   Følge opp organisasjonsleddenes praksis når det gjelder idrettens lovverk, 
ansvarlig organisasjonsarbeid, økonomiforvaltning og demokrati. 
ØIK er daglig i kontakt med klubbene i Østfold vedr. spørsmål knyttet til lov og 
organisering i idretten. Spesielt i perioden januar til mai, er det mye kontakt 
mellom ØIK og øvrige org.ledd i Østfold. Mange tar kontakt i forbindelse med 
årsmøte for å avklare diverse utfordringer som valgbarhet, stemmerett, 
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kjønnsfordeling, lovgodkjenninger osv. I januar til mai er det gjennomsnittlig ca. 
2-3 henvendelser hver dag. Ellers i året ligger dette på 2-3 henvendelser pr.uke. 
 
Etter lovendringer på tinget 2015, måtte alle idrettslag oppdatere sine lover på 
årsmøtet 2016. Vi oppfordret alle IL til å sende inn sine lover for godkjenning, og 
ØIK mottok ca. 200 lover fra IL til godkjenning ila 2016.  
 
 

b)   Etablere gode rutiner for åpenhet og kontroll av organisasjonsleddenes 
regnskaper, juridisk veiledning, avdekking og oppfølging av eventuell økonomisk 
mislighold. 
Det er gjennomført kontroll av 11 klubber i 2016 i forbindelse med søknad om 
momskompensasjon. I denne rutinekontrollen har ØIK gått igjennom klubbenes 
regnskap, protokoller og andre relevante papirer. Noen klubber fikk korrigert 
søkegrunnlaget for moms, men dette var i hovedsak klubber som hadde 
rapportert for lite. 
I tillegg ble en klubbs momssøknad strøket pga. svært mangelfull klubbdrift. Hver 
enkelt klubb har fått tilbakemelding på hvilke punkter de må rette opp i.  

c)   Ta i bruk moderne informasjons- og kommunikasjonsmidler for å rasjonalisere 
organisasjonsarbeidet og effektivisere dialogen med medlemmene. 
ØIK benytter våre hjemmesider til å legge ut relevant informasjon for klubber, 
idrettsråd og særkretser. Til å spre informasjonen benytter vi facebook, 
nyhetsbrev og e-post direkte til de registrerte e-postadressene. 

 

1.4 Frivilligheten 
Dagens samfunn utvikler seg gradvis fra «dugnad og fellesskap» til «kunde og leverandør». 
Dette er en utfordring for den tradisjonelle idrettsorganisasjonen, og norsk idrett må finne 
måter å involvere stadig nye generasjoner. For å realisere dette, vil norsk idrett bl.a.: 
 
ØIK har bidratt med: 
 

a)   Verne om den frivillige organisasjonens særpreg, og involvere stadig nye 
generasjoner i kulturen med ansvar, dugnad og fellesskap.  
 

b)   Fremmer og synliggjør frivillig arbeid gjennom tildeling av 3 frivillighetspriser. 
 

c)   Inkludere underrepresenterte grupper i styringen av norsk idrett, herunder 
invitere til styredeltakelse og ansvar for eget idrettstilbud. 
Valgt inn en ung jente som styremedlem i ØIK. Etablert ungdomsutvalg, som hun 
også er leder for. 
 

d)   Satse på et bredt ungdomsløft, hvor ungdom tar ansvar og gis handlingsrom til å 
forme sitt eget aktivitetstilbud og idrettslige fellesskap, som for eksempel å 
invitere og motivere ungdom til å ta ansvar som leder, trener, arrangør og 
dommer. 
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Foto: Eirik Førde 
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- Ungdomsutvalg  
- Arrangert 2 lederkurs for ungdom med 36 deltakere. 
- Arrangert ungdomsseminar med 54 deltakere 

- Gjennom prosjektet Young Mentor er det utdannet 60 elever fra 10.trinn og 90 
elever fra 6.trinn som skal bistå med tilrettelegging for fysisk aktivitet og 
gjennomføre arrangement med fokus på fysisk aktivitet i skolehverdagen. 
 
f) Forenkle den administrative hverdagen gjennom enkel klubbadministrasjon, 
regnskapsførsel, rapportering, enkle søknads- og støtteordninger, samt gjennom 
initiativ overfor offentlige myndigheter. 
ØIK har formidlet gjennom alle våre kanaler i flere omganger, de kravene som nå 
gjelder for medlemshåndtering i norsk idrett. Samtidig har vi orientert om 
Klubbadmin, som er idrettens tilbud innen dette. 
ØIK videreformidler alle fellesavtaler idretten har innen økonomi og regnskapsføring 
for idrettslag, og info om samordnarapportering.  
 

 

1.5 Helse, sikkerhet, antidoping 
Idrettens verdigrunnlag setter krav til hele organisasjonen om å bidra til en sunn og 
helsefremmende livsstil, herunder sørge for at prestasjonsutviklingen og aktivitetstilbudet 
ikke går på bekostning av utøverens helse. Videre setter de nylig innførte 
dopingbestemmelsene fra WADA klare rammer for norsk idrettsarbeid for en ren idrett: 
 

c) Norsk idrett og Antidoping Norge skal legge til rette for at alle idrettslag med et 
omfattende idrettstilbud skal slutte seg til konseptet «rent idrettslag». 

 
Informert om «rent idrettslag», men ikke arbeidet spesielt med dette i 2016. Temaet vil bli 
satt større fokus på  i 2017 i samarbeid med Antidoping Norge. 

1.6 Sentralt samarbeid 
Samarbeid på tvers av organisasjonslinjene er en viktig side ved den norske idrettsmodellen. 
I et lite land betyr dette mye for effektivisering og rasjonell bruk av tilgjengelige ressurser. 
For å forsterke samarbeidet, vil norsk idrett blant annet: 
ØIK bidrar med: 
ØIK har påbegynt oppfølgingen av ansvarsoppgavene som er gitt idrettskretsene i 
utviklingsplanene fra NIF som så langt foreligger. Arbeidet vil fortsette i 2017, 2018 og 2019, 
for å bidra til målene som er skissert her. 
 

2 Kompetanseutvikling 
Målet om å tilby alle barn et variert aktivitetstilbud tilpasset barnas fysiske utvikling 
innenfor trygge og stimulerende miljøer, stiller tydelige krav til alle organisasjonsleddene. 
Hvert organisasjonsledd har et selvstendig ansvar for at de som leder organisasjonen eller 
aktivitetene har forsvarlig kompetanse. På alle nivåer i organisasjonen er det også behov for 
at styrene er godt kjent med sine formelle forpliktelser og evner å ta et overordnet ansvar for 
virksomheten. For å realisere dette, mener norsk idrett at: 
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ØIK har bidratt med: 

•   Utdannet 60 Young Mentorer i ungdomsskolen, fordelt på 5 skoler.  
•   Utdannet 90 Young Mentor på 9 barneskoler i Moss. 
•   Arrangert ungdomsseminar, med fokus på klubbutvikling og coaching. 45 påmeldte 

ungdommer i alderen 15-22 år, pluss noen voksne. 
 
 

Fellesidrettslig utdanning i Østfold IK i 2016  
Kurstype Antall kurs Antall timer Antall deltakere 
Barneidrett 6 96 120 
Ungdomsidrett 9 54 105 
Organisasjonsutvikling 13 112 69 
Generell trener\lederutvikling 3 58 113 
Div tiltak 33 142 491 
Til sammen 64 462 898 

 

 

Foto: Frode Jensen  

 
Kompetansenettverk 
ØIK har etablert et allsidig og godt kvalifisert nettverk av kurslærere innenfor de fleste 
fagområdene. Disse benyttes jevnlig og gjør det mulig for ØIK å gjennomføre vårt 
omfattende kurstilbud. ØIK sender sine kurslærere på oppdateringskurs og skolerer nye 
kurslærere når det er behov for dette. 

Samarbeid med særforbundene 
ØIK har et godt samarbeid med de særkretser/særforbund som selv ønsker det, når det 
gjelder klubbutvikling, eksempelvis start- og oppfølgingsmøter og styrearbeid i praksis. I 
tillegg har ØIK tatt initiativet til en felles kurshelg for IK og SK og en felles møteplass for 
kurslærere på tvers av IK\SK. 
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Det er også blitt gjennomført et 2 dagers fellesseminar med SK på IH, for å bli bedre kjent og 
øke samarbeidet. Her ble vi bl.a. enige om å arrangere en idrettsgalla for Østfoldidretten i 
2018. 

-   ØIK har gjennomført 9 klubbutviklingstiltak/organisasjonskurs i 2016 
-   ØIK har gjennomført 9 styrearbeid i praksis kurs 
-   ØIK har gjennomført 5 antall virksomhetsplan 

 
e) Idrettskretsene må systematisk skolere idrettsrådene i godt organisasjonsarbeid og 
strategisk arbeid for å sikre lokalidretten gode rammevilkår i kommunene og slik at 
de blir bedre i stand til å arbeide for større kommunale investeringer i anlegg. 
ØIK har i 2016 gjennomført ett fellesmøte for særkretser og idrettsråd, hvor anlegg 
var et av temaene. Det er i tillegg gjennomført et kretsting. 
Både vår og høst inviterer ØIK seg ut til idrettsrådene for å delta på et styremøte og 
bidra med kompetanseløft og informasjon. Siden det ikke alltid passer for 
idrettsrådene har det ikke vært mulig å få gjennomført flere enn 7 slike møter ila 
2016. Noen møter måtte overføres til 2017. 
 

 

3 Idrettens finansiering 
For norsk idrett er det avgjørende å ha gode og forutsigbare rammevilkår for både aktivitets- 
og anleggsutviklingen. Derfor må norsk idrett engasjere seg i grunnlaget for dagens 
finansieringsmodell, samtidig som det utvikles beredskap for andre modeller for offentlig 
grunnfinansiering. I dag representerer en videreføring av dagens enerettsmodell en stabil 
finansiering, men det kan være stor usikkerhet knyttet til utviklingen på lengre sikt.  
ØIK har bidratt med: 

b) Den norske enerettsmodellen og Norsk Tippings rammevilkår skal forsvares mot 
initiativ som setter det norske spillemonopolets fremtid og utvikling i fare. 
 
- Møter, informasjon og påvirkning av fylkespolitikere og stortingsbenk når det 
gjelder viktigheten av å ivareta spillmonopolet til Norsk Tipping. 
 
c) Den frivillige organisasjonen må få kompensert all betalt merverdiavgift forbundet 
med det frivillige arbeidet og anleggsutviklingen.  
- Møter, informasjon og påvirkning av fylkespolitikere og stortingsbenk når det 
gjelder viktigheten av full momskompensasjon til frivilligheten. 
 
h) De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene til idrettslagenes drift skal, som 
et minimum, økes i takt med den alminnelige prisstigningen i samfunnet.  
- Møter, informasjon og påvirkning av kommune- og fylkespolitikere, når det gjelder 
viktigheten av tilskudd årlig justeres i tråd med prisstigningen. 
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4 Idrettsanlegg 
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet. Det er behov for mange 
nye anlegg over hele landet, og det er store ulikheter i tilgangen til anlegg i fylkene og 
kommunene. Dagens etterslep i spillemidler medfører store lokale utfordringer i 
frivillighetens evne til lokal utvikling og finansiering. For å skape en fremtidsrettet 
anleggspolitikk, vil norsk idrett jobbe for at følgende skjer: 
 
 
ØIK har bidratt med: 
Anleggutvalget har hatt 10 møter og behandlet 42 saker. Anleggsutvalget består av følgende 
medlemmer: 

•   Kjell-Håvard Liane (leder) 
•   Ingunn Hensel 
•   Tormod Hermansen 
•   Gunnar Olsen 
•   Steinar Håkonsen 
•   Stig Svendsen 
•   Jan Joachimiak 
•   Gina Lindbæck 
•   Stian Eriksrud (fra ØIK administrasjon) 

	  
 

	  
Foto: Råde BMX  
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ØIK har gjennom anleggsutvalget og administrasjonen bidratt med følgende tiltak: 
•   Arrangert spillemiddelkurs i samarbeid med Fylkeskommunen på Kalnes og i 

Halden.  
•   Utarbeidet ny anleggsplan – plan for regionale og interkommunale anlegg. Vedtatt på 

tinget 2016. 
•   Arrangert anleggskonferanse. I 2016 ble denne avholdt i Halden.  
•   ØIK har hatt en representant i Østfold fylkeskommunes mulighetsstudie ifm. 

omregulering og nye idrettsfasiliteter på Kalnes, Frederik II og i Halden i forbindelse 
med bygging/utbygging av de videregående skolene her.  

•   Nytt anleggsutvalg ble valgt etter Tinget 
•   Anleggsutvalget har hatt samarbeids møte med Rygge og Moss Idrettsråd som 

forberedelse til kommunesammenslåingen. 
•   Utarbeidet en analyse av anleggsbehovet til de idrettslagene som holder til i de 

største kommunale anleggene i fylket, basert på idrettslagenes vurderinger. 
•   Deltatt på Akershus og Østfold fylkeskommunes fagsamling for spillemidler 

 
f) Fylkeskommunene skal inviteres til å innta en aktiv rolle i utviklingen av 
interkommunale anlegg. Fylkeskommunen må kunne være en part i et slikt 
anleggssamarbeid på lik linje med kommunene. 
- brev sendt departementet i samarbeid med fylket om dette. Påvirket fylket til å 
fremme viktigheten og fordelen ved interkommunale anlegg for kommunene. 
 
g) Bruken av offentlige idrettsanlegg bør være gratis for idrettstilbud rettet mot barn 
og ungdom, og idrettslag med egne anlegg bør få driftsstøtte. 
- påvirket politikere via anleggsutvalget 
 

 
 

5 Idrettsarrangement 

5.1 Eierskap 
Konkurranser er et av idrettens kjennetegn og er ofte et viktig grunnlag for finansiering av 
idrettslagenes aktivitet. Norsk idretts medlemmer arrangerer i dag de fleste 
idrettsarrangementene i Norge, og dette gjøres gjennom en kompetent organisasjon og 
arrangementskonsepter som er utviklet over lang tid. For norsk idrett er det avgjørende at 
konkurransene arrangeres i tråd med idrettens regler, verdigrunnlag og et ansvarlig 
antidopingarbeid.  
 
ØIK har bidratt med: 

•   Arrangert Fakkelarrangement i forkant av Ungdoms-OL i Fredrikstad. Konsert, 
fakkeltenning og aktiviteter med ca 1400 ungdommer utenfor Kongsten fort i 
Fredrikstad 

•   ØIK har gitt støtte til IL som arrangerer NM etter søknad. 
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5.2 Internasjonale mesterskap 
Store internasjonale idrettsbegivenheter er en viktig del av toppidretten og en forutsetning 
for den enkelte særidretts internasjonale utbredelse. De er samtidig viktige for idrettens rolle 
som kulturformidler og identitetsskaper. 
 
Østfold Idretts ønsker at nasjonale og internasjonale mesterskap legges til Østfold, og vil i 
den rad det er mulig, bidra til at så kan skje. 
 

6 Kommunikasjon  
En stor organisasjon som er mye i medienes søkelys må, både i det vi sier og det vi gjør, 
kommunisere med utgangspunkt i våre kjerneverdier. Åpenhet og informasjon internt er 
viktig for å sikre reell innflytelse. Bare et fåtall av særidrettene får oppmerksomhet i media. 
Det påvirker både deres rekruttering og deres kommersielle potensial.  
 
ØIK legger ut på sine hjemmesider alle styreinnkallinger og protokoller til styremøter 
 

a) Norsk idrett skal etablere fellesløsninger som setter alle i stand til å ta i bruk 
moderne kommunikasjonsmuligheter. 
ØIK bidrar med: 
ØIK følger opp og etablerer kommunikasjonsløsninger i tråd med NIFs forslag og 
føringer. 
 

7 Idrettens samfunnsbidrag 

7.1 Nasjonalt bidrag 
Norsk idrett har som en viktig oppgave å være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i 
samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene, er 
idrettens viktigste bidrag til folkehelsen. Norsk idrett har kompetanse innenfor mange 
områder, og har mulighet til å være en lokal partner med mange organisasjoner, blant annet 
skolen, arbeidslivet og friluftslivet. Idretten vil prioritere å følge opp at følgende skjer: 
ØIK har bidratt med: 
 

•   APD 
•   Søkt midler og fordelt til idrettslinjene på Kirkeparken, St. Olav og Frederik II for 

utdanning av aktivitetsveiledere med praksis i SFO 
•   Utarbeidet brosjyrer som viser kommunenes prioriteringer av idretten, basert på 

KOSTRA. 
•   Midler til arbeid med ungdomskoordinator og klubbutvikling for ungdomsarbeid i 6 

klubber. 
•   Gjennom flere år fremsnakket 1 times fysisk aktivitet hver dag må innføres i 

skolehverdagen overfor stortingsbenken og fylkespolitikere. 
•   Gjennom ØIKs anleggsplan signalisert viktigheten av at alle barn gis 

svømmeopplæring, slik at de kan svømme før de er 10 år. Planen følges opp av ØIKs 
anleggsutvalg. 
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Særkretser og særregioner 
Særkretser 

Norsk Friidrett Østfold   Østfold Ishockeykrets  

Østfold Skikrets Østfold Judokrets 

Østfold Bedriftsidrettskrets Østfold Gymnastikk- og turnkrets 

Østfold Bowlingutvalg Østfold Orienteringskrets  

Østfold Brytekretsen   Østfold Rokrets 

Østfold Bueskytterkrets    Østfold Svømmekrets 

Østfold Castingkrets Østfold Rytterkrets 

Østfold Cyklekrets Østfold Seilkrets 

Østfold Dykkekrets  Østfold Skytterkrets 

Østfold Fotballkrets     Østfold Skøytekrets 

 

 

Følgende 10 særidretter er regionalisert:    

Norges Bordtennisforbund Region Øst Styrkeløftregion Øst 

Norges Håndballforbund Region Øst Oslofjorden Badmintonkrets 

Vektløfting Region Østlandet   Norges Motorsportforbund Region Øst 

Øst-Norsk Dansekrets  Tennisregion Østland øst 

Norges Basketballforbund Region Øst Norges Volleyballforbund Region Øst 

Sørøst Bandyregion  

I tillegg har disse særforbundene, som ikke har regioner eller kretser, 
idrettslag i Østfold: 

Norges Golfforbund Norges Kampsportforbund 

Norges Biljardforbund Norges Curlingforbund 
Norges Klatreforbund Norges Fekteforbund 
Norges Kickboxingforbund Norges Rugbyforbund 
Norges Studentidrettsforbund Norges Luftsportforbund 
Norges Squashforbund  
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Idrettsråd 
Aremark Idrettsråd  Rakkestad Idrettsråd 

Askim Idrettsråd   Rygge Idrettsråd 

Eidsberg Idrettsråd    Rømskog Idrettsråd 

Halden Idrettsråd  Råde Idrettsråd  

Fredrikstad Idrettsråd  Sarpsborg Idrettsråd 

Hobøl Idrettsråd Skiptvet Idrettsråd 

Hvaler Idrettsråd   Spydeberg Idrettsråd  

Marker Idrettsråd Trøgstad Idrettsråd 

Moss Idrettsråd Våler Idrettsråd 

 

Medlemstall 
Lag 

År  Antall IL Antall BIL Totalt ant lag Kommentarer 

2015 401 170 571 -33 lag 

2014 412 194 604 -39 lag 

2013 433 210 643 + 15 lag 

2012 429 199 628 - 18 lag 

2011 434 212 646 -22 lag 

 

Kvinner ordinære lag 

År 0-5 6-12 13-19 19-25            26 - Totalt 

2015 1516 9010 6261 2010 12985 31782 

2014 1437 8506 5816 1753 13531 31043 

2013 1494 8234 5836 1837 13873 31274 

2012 1276 8378 5901 1957 14287 31799 

2011 1150 7919 5635 1900 14551 31155 
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Menn ordinære lag 

År 0-5 6-12 13-19 19-25 26 - Totalt 

2015 1268 11621 8865 3861 29811 55426 

2014 1508 11714 8632 3804 30710 56368 

2013 1655 11090 8666 3649 30922 55982 

2012 1390 11215 8585 3755 29959 54904 

2011 1404 10538 8089 3774 30987 54792 

 

Totalt medlemskap for ordinære idrettslag i Østfold 

År Kvinner Menn Totalt medlemskap 

2015 31782 55426 87208 

2014 30710 56368 87411 

2013 31274 55982 87256 

2012 31799 54904 86703 

2011 31155 54792 85947 

 

Totalt medlemskap for Bedriftsidretten i Østfold 

År Kvinner Menn Totalt 

2015 3072 5781 8853 

2014 3615 6802 10416 

2011 2426 6801 9227 

2012 2346 6474 8820 

2013 3597 7178 10775 

 

Bedriftsidretten i NIF er inne i en vesentlig endring, hvor det på sentralt nivå 
jobbes med en endring av organisering. Dette speiles i medlemsmassen i 
bedriftsidretten. Både antall lag og antall medlemmer er vesentlig redusert, noe 
som ser ut til å bli situasjonen kommende år også. 
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Idrettens hus 
Idretten har gode og funksjonelle kontorer, sentralt beliggende i Idrettens Hus på Rolvsøy, i 
Fredrikstad. Leietakerne har gode fasiliteter og gunstige betingelser, sammenlignet med 
andre i lokalområdet. Husleie reguleres i hovedsak kun med årlig prissting. De fleste 
kontorer har i perioden vært utleid, men ett kontor i syd, som en særkrets har leid som lager, 
er oppsagt og derved ledig for andre som måtte ha et kontorbehov.  
 
På nordsiden har vi også mulighet for utleie av et kontor ved behov. Dette lokalet kan også 
benyttes til trening for mindre grupper.  
Våre møte- og kurslokaler har vært en del benyttet på dagtid av private aktører og idretten 
har benyttet de på kveldstid og helgene. Møteromleien for idrettslagene er svært gunstig. 
Det er i 2016 supplert med ytterligere ett møte-/kurslokale. Lokalet vil bli pusset opp på 
nyåret. Det betyr at vi nå kan tilby 3 møte-/kurslokaler til hhv ca 20 – 40 – 60 personer med 
bord. Antallet kan økes ved kun stoler. 
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Norsk idretts organisasjonsoppbygging 
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Avslutningskommentar ØIK styret 2016 
Årsberetning for Østfold idrettskrets viser hva kretsen har oppnådd i 2016. Det ble vedtatt en 
handlingsplan for Tingperioden 2016-2018 på Østfold IK sitt ting i juni 2016. Denne planen 
har vært retningsgivende for kretsens arbeid.  

På NIFs idrettsting i 2015 ble det vedtatt en felles strategisk plan; Idrettspolitisk dokument 
(IPD) for perioden 2015-2019. IPD er en plan for den organiserte idretten i Norge. Den skal 
være styrende for hele norsk idrett. NIF har laget Utviklingsplaner på sentrale områder og 
følgende fire planer er prioritert: - Barne- og ungdomsidrett, - Voksenidrett, - Idrett for 
mennesker med funksjonsnedsettelse og - Organisasjonsutvikling. Østfold IKs 
handlingsplaner for kommende kretstingsperiode er IPD, Utviklingsplanene og 
idrettskretsens handlingsplan knyttet til dette. 

IPD inneholder en rekke mål for organisasjonen. Østfold IK vil jobbe med alle mål, men har 
valgte ut tre definerte innsatsområder: 

1.   Kompetanseutvikling 
2.   Idrettsanlegg 
3.   Idrettens samfunnsbidrag 

Østfold IK har hatt et toppidrettsutvalg og et anleggsutvalg som har jobbet med mange saker 
i 2016. Dessuten ble det i løpet av 2016 etablert et ungdomsutvalg.  

Toppidrettsutvalget har jobbet intenst med å utrede mulighetene for et regionalt 
kompetansesenter i Østfold under Olympiatoppen. Vi avventer avklaring i saken i løpet av 
2017. Her har Østfold fylkeskommune (ØFK) vært en viktig samarbeidspartner. 
Toppidrettsutvalget tok også i 2016 initiativ til et toppidrettsseminar med tema basistrening. 

Østfold IK har som mål å få et tettere samarbeid med særidrettene, blant annet på 
kompetanseutvikling. I 2016 gjennomførte vi felles kurshelg sammen med noen særidretter. 
Det er viktig med felles møteplasser. Vi inviterte også i 2016 idrettsråd og særkretser til 
Fellesmøtet, denne gangen på våren.  

Østfold IK, både styret og ansatte, har også i 2016 besøkt idrettsrådene. Målet er å 
opprettholde en god dialog, men også tilby bistand hvis det er behov. I 2016 fordelte styret 
alle særkretsene/-regionene for å bedre kontakten med disse. Vi prøver å besøke alle 
særkretsene på deres årsmøter. Idretten lager og tilbyr mange kurs. Idrettskretsen ønsker å 
være en koordinator for særkretser som ønsker det, blant annet når det gjelder 
klubbutvikling og kurs i styrearbeid. 

Anleggsutvalget vil være med å påvirke i forhold til nye idrettsanlegg som skal bygges i 
tilknytning til de videregående skoler i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. ØFK inviterte 
kommunene Fredrikstad og Sarpsborg til å delta i en arbeidsgruppe. Her har også skolene; 
Frederik II, Kalnes og Østfold IK deltatt. ØFK kan bygge en minimumsløsning ut i fra 
skolens behov i kroppsøving og idrettsfag, men fylket har invitert kommunene til samarbeid 
ut ifra idrettens behov. Idrettsbyggene vil da bli større, mer innholdsrike og noe dyrere.  
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Det er også i 2016 utarbeidet en anleggsplan som ble vedtatt på kretstinget. Planen har klare 
prioritering i forhold til større regionale anlegg og interkommunale anlegg. ØIK føler at vi 
har hatt god kontakt med flere idrettsråd og har fått innspill fra disse om prioriteringer i 
deres kommuner og regioner.  

Idrettslagenes aktivitetstilbud er et meget viktig samfunnsbidrag til god folkehelse. Daglig 
tilrettelegger idrettslagene for fysisk aktivitet som gir god helse og trivsel. Norsk idrett har 
som visjon: «Idrettsglede for alle». Alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut i fra 
sine ønsker og behov. Dette er ambisiøst, og det stiller krav til alle ledd i norsk idrett.  

Økonomi kan være en hindring for idretten. Derfor har ØIK, som resten av idretts-Norge, 
hatt fokus på å bevare den norske enerettsmodellen og Norsk Tippings rammevilkår. NIF 
arbeider også for at idrettslagene får kompensert merverdiavgift i forbindelse med 
anleggsutvikling og frivillig arbeid.  

Alle barn og unge skal ha råd til å drive idrett. Østfold IK ønsker å redusere økonomiske 
hindringer. Derfor har vi bidratt med midler til «utstyrsbanker» med sportsutstyr i 
idrettslagene. Dessuten har idrettslagene fått midler til å dekke kontingent for utøvere som 
av økonomiske årsaker ikke har hatt råd til å betale denne selv. 

Det ble etablert et ungdomsutvalg i 2016. Østfold IK ønsket å gi ungdom mulighet til å ta 
ansvar for å forme sitt eget aktivitetstilbud. Det har blitt arrangert lederkurs og 
ungdomsseminar. Vi har fortsatt fokus på å utdanne unge ledere i grunnskolen gjennom 
Young Mentor. Dette er også ledd i målsetningen: 1 times fysisk aktivitet hver dag i skolen. 
Vi benytter enhver anledning til å fremsnakke dette målet for politikere og andre.  

Styret takker for positivt og godt samarbeid med de ansatte i Østfold idrettskrets, tillitsvalgte 
i idrettslag, særkretser, særforbund og NIF samt politisk og administrative representanter 
for kommunale og fylkeskommunale myndigheter. 

 

På vegne av styret i Østfold idrettskrets 

Hilde Stokke, styreleder 
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Østfold Idrettskrets

Resultatregnskap pr 31.12.16

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015
1

Offentlige tilskudd 2 5 027 437 4 840 800Andre inntekter 3 3 918 659 4 255 660
Sum driftsinntekter

8 946 096 9 096 460

Personalkostnader 4 4 204 854 4 403 650Tilskudd
5 747 300 815 200Andre driftskostnader 6 3 697 780 4 107 842

Sum driftskostnader
8 649 935 9 326 692

Driftsresultat
296 161 -230 232

Finansposter
Finansinntekter

20 235 26 288Finanskostnader
0 0

Netto finansposter
20 235 26 288

ÅRSRESULTAT
316 396 -203 944

Disponering av årets resultat
Til/fra annen egenkapital

10 396 396 126 114Bruk UT-prosjekt, omdisp.
10 -197 255 -152 745Avsetning til vedlikeholdsfond
10 40 000 -77 312Bruk til ungdomskoordinatorene i idr.lagene, omdisp. 10 -230 000 -100 000Avsetning til ØIKs 100 års jubileum i 2019 10 97 255 0Avsetning til Regionalt kompetansesenter Olympiatoppen 10 100 000 0Avsetning til samarbeidsprosjekt ØIK-SK (idrettsgalla) 10 50 000 0Avsetning til kurs/seminarer ungdom 10 20 000 0Avsetning til anleggsutvalg
10 40 000 0Sum disponering

316 396 -203 943



Østfold Idrettskrets

Balanse pr 31.12.16

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer

NOTE 2016 2015

Kundefordringer 7 596637 137433
Andre kortsiktige fordringer 8 37752 32325
Sum fordringer 634 390 169758

Bankinnskudd, kontanter o.I. 9 3632637 3 880253

Sum omløpsmidler 4267027 4 050011

SUM EIENDELER 4267027 4 050 011

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Avsetning til egenkapital med selvpålagte restriksjoner 10 630900 960957Disponering av egenkapital med selvpålagte restriksjoner 10 -80000 -330057Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 550900 630900

Annen egenkapital
Egenkapital 10 2102 119 1 976005Disponering av årets resultat 10 396396 126 114Sum annen egenkapital 2498515 2 102 119

Sum egenkapital 3049415 2 733019

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 762314 1 001 819Annen kortsiktig gjeld 11 455 298 315 173Sum kortsiktig gjeld 1 217612 1 316992

Sum gjeld
1 217612 1 316992

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4267027 4 050011

I-Iilde Stokke
eder

ngunn Hensel
Styremedlem

Fredrikstad, februar 2016

ge Wedøe
Nestleder

jell Håvard Liane
Sty +IIIK le

Toril A. Joha en Roar Lund
Organisasjonssjef Styremedlem



Østfold Idrettskrets

Noter til regnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og NRS 8 god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Balanseposten bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Østfold Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Østfold Fylkeskommune 828 207 611 000
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 1 764221 1 762 176
Utstyrsmidler fra NIF 0 0
Andre tilskudd fra NIF 384074 490516
Fylkestilskudd Aktiv på Dagtid (ApD) 95000 95 300
Fylkestilskudd 1 800000 1 749000
VO- tilskudd Idrettens Studieforbund 32935 37808
Andre tilskudd 123000 95000
Sum 5027437 4 840800
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Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Inntekter ApD 2 201 058 2 692649
Kursinntekter 314339 152 150
Leieinntekter 314265 318622
Momskompensasjon 450301 490507
Refusjon lønn Toppidrettslinja 350712 367902
Andre inntekter 287984 233830
Sum 3 918659 4 255660

Note 4 Personalkostnader

2016 2015
Lønnskostnader fakturert fra NIF 4 147238 4 349 266
Refusjon fødsels- og sykepenger -115 176 -150426
Pensjonskostnader 141 760 159982
Andre personalkostnader 31 033 44 828
Sum 4 204854 4 403650

Antall årsverk 7 7,9
Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsen ført brutto i NIFS regnskap og viderefakturert Idrettskretsen.

NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens
regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF.

Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.

Lønn til daglig leder utgjør kr 699.801,47, og andre godtgjørelser kr 47.404,31.
Det er utbetalt kr 32.500 i honorar til styret i 2016. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.16.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 15.500 inkl. mva til lovpålagt revisjon og kr 14.375 inkl. mva i annen bistand i 2016.

Idrettskretsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Kretsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Idrettskretsens ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av de ansatte har gått av med AFP per 31.12.2016.

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Tilskudd til særkretser 330000 345 000
Tilskudd til idrettsråd 40000 55 000
Tilskudd til idrettslag 329800 171 200
Andre tilskudd 47500 244 000
Sum

747300 815 200

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Kontorkostnader 2 205551 2 442 762
IT-kostnader 97720 178 329
Økonomisk bistand, revisjonshonorar 153785 130 750
Andre fremmedtjenester 60046 120 429
Reise- og oppholdskostnader 518649 296 680
Idrettsutstyr

56 936 98 832Andre kostnader (inkludert avsetninger) 605093 840 061
Sum

3 697780 4 107 842

Note 7 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende.

Note 8 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Opptjent, ikke fakturert 0 2 813
Forskuddsbetalte kostnader 37752 29 512
Sum

37752 29 512
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Note 9 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 3.632.637 er ingen bundne midler.
Norges Idrettsforbund innberetter lønnen for idrettskretsen, viderefakturerer dette, og skattetrekket ligger derfor i NIF.

Note 10 Egenkapital

Egenkapital med

selvpålagte restriksjoner

Annen

egenkapital

Sum

egenkapital

Utgående balanse

egenkapital
Egenkapital pr 01.01.16 630900 2 102119 2 733019 2498515

Arets endring i egenkapital:
Arets resultat til annen egenkapital 0 396 396 396 396
Avsetning/selvpålagte restriksjoner:

Avsetning UT-prosjektet -197255 0 -197255 0
Avsetning til vedlikeholdsfondet 40000 0 40000 183645
Avsetning til ungdomskoordinatorer i idrettslagene" -150000 0 -150000 60000
Bruk til ungdomskoordinatorer i idrettslag 2016 -80000 0 -80 000
Avsetning til ØIKs 100 årsjubileum i 2019 97255 0 97255 97255
Avsetning til Regionalt kompetansesenter Olympiatoppen 100000 0 100000 100000
Avsetning til samarbeidsprosjekt ØIK-SK (Idrettsgalla) 50000 0 50000 50000
Avsetning til kurs/seminarer ungdom 20000 0 20000 20000
Avsetning til anleggsutvalg 40000 0 40000 40000
Egenkapital pr. 31.12.16 550900 2 498515 3 049415 3049415

Note 11 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2016 2015
Avsetning Aktiv på Dagtid 286651 68298
Avsetning Oppsigelsesvern ApD 101 727 101 727
Påløpte kostnader 66920 145 148
Sum 455298 315173
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Årsberetning 2016

Virksomhetens art og hvor den drives
Østfold Idrettskrets er en selvstendig juridisk enhet, organisert under Norges Idrettsforbund.
Administrasjonen er beliggende på Rolvsøy i Fredrikstad.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapet har hatt en økning i omsetningen på kr. 136 286 i forhold til året før, noe som
skyldes økte offentlige tilskudd. Årsresultatet for 2016 kommer med dette, ut med et positivt
fortegn pålydende kr. 316 396. Styret har i 2016 benyttet seg av øremerket egenkapital til
ungdomskoordinatorer i idrettslag, totalt kr. 80 000, som tidligere er avsatt i balansen.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved atforutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader ellerulykker i 2016. Samlet sykefravær har vært 3,9%.

Likestilling

Bedriften har 6 ansatte, 4 menn og 2 kvinner, som utgjør 6,0 årsverk. Bedriften har kontor påIdrettens Hus. I tillegg har bedriften 0,95 årsverk fordelt på 6 idrettslærere ansatt påtoppidrettslinjen på St. Olav vgs.
Styret består av 2 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte ogstillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn tillikestilling.

Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.
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