BILLINGSTAD IDRETTSFORENING

Årsberetning for året 2018
Idrettsforeningens hovedaktiviteter har i 2018 knyttet seg til følgende aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotball for ulike årsklasser
Allidrett/innetrening for ulike klassetrinn og førskolebarna
Gubbefotball inne og ute
Trening for Billingstaddamene
Seniorlag fotball herrer
Deltagelse og delarrangør for Lynfesten
17. mai kakesalg på Billingstad skole sammen med Billingstaddamene
Informasjonsmøte om kunstgress

Ved utløpet av 2018 hadde BIF 256 medlemmer, derav 203 barn. Medlemstallet er stabilt.
Barnefotballen har stor oppslutning gjennom følgende lag:
Både Jenter 7 år og Gutter 7 år har deltatt med lag i mikroserie i regi av Holmen.
I det ordinære seriespillet i regi av Oslo Fotballkrets har foreningen hatt følgende lag:
Jenter 8 år
Jenter 9 år
Jenter 10 år
Jenter 11 år
Jenter 12 år

Gutter 8 år
Gutter 9 år
Gutter 10 år
Gutter 1 1 år
Gutter 12 år
Seniorlag herrer

Allidretten er godt innarbeidet. Hvert klassetrinn tilbys en time i gymsalen på Billingstad
skole fra høst til vår. Det har i 2018 vært allidrettsgrupper for 1-4 klasse, mens 5-6 klasse i
større grad går over til fotballtrening. Innholdet i den tildelte timen styres av
klassetrinnet/trenerne selv. Gruppene har stor oppslutning. Allidrettsgruppen for
førskolebarn or også videreført. Denne gruppen er et flott "lavterskel" tilbud til de minste og
er svært populær.
Seniorlaget i fotball og gubbefotballen har godt oppmøte hele året. Billingstaddamene har
trening hver mandag kveld, med ulike ballidretter.
Cheerleading gruppa ble vedtatt nedlagt på styremøte 23 januar 2019 da denne gruppen ikke
har vært aktiv siden 2016/2017.
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Høsten 2018 ble det i tillegg opprettet en egen fotballtreningstime for de mest ivrige på tvers
av trinn 3-6 på fredager.
Det var Lyn-fest den 18.august. Foreningen stod for arrangementet i samarbeid med
Billingstad Vel. Foreningen foresto den tradisjonelle fotballturnering mellom klasselag og
foreldre mot barn.
Medlemshåndtering og fakturering håndteres gjennom medlemssystemet KlubbAdmin.
Medlemskontingenten er en fast årskontingent lik for alle medlemmer, og tilleggsavgift for
fotball
Årsmøtet i Billingstad IF vedtok, den 27 mars 2017 å jobbe for etableringen av en
kunstgressbane på dagens Billingstadbane. Arbeidet med dette har vært styrets hovedfokus
siden dette vedtaket. Det er gledelig at arbeidet har lykkes og at kunstgressbanen nå er i bruk
fra august 2019.
Etter en anbudsrunde ble Kjeldaas AS valgt som entreprenør for å bygge vår kunstgressbane.
Styret fikk god hjelp av Tor Inge Eriksen som prosjektleder til å gi en innstilling i forhold til
valg av entreprenør og til å følge opp prosjektet underveis.
Kunstgressbanen ble ferdigstilt i august 2019. Etter grundig diskusjon i styret og med våre
medlemmer, ble det valgt en miljøvennlig løsning, og banen er bygget uten gummigranulat som
innfyll. Det er positivt at RSM har gått inn som hovedsponsor for banen, og den heter nå RSM
Billingstadbanen.
Det har også blitt jobbet mot andre eksterne sponsorer av kunstgressbanen og finansieringen
fikk et viktig bidrag da Billingstad Vel vedtok å støtte prosjektet med 175 000 kroner og da
Profier valgte å støtte prosjektet med kr 200.000. Lokalmiljøet på Billingstad har også bidratt
gjennom Vipps aksjoner. Det har også vært klessalg til inntekt for prosjektet.
Økonomi
Økonomien i foreningen er fortsatt god, selv om det er gjort betydelige investeringer i den nye
kunstgressbanen. Når inntekter direkte knyttet til kunstgressbanen holdes utenfor, viser
årsresultatet er overskudd på kr 227 419. Samlede driftsinntekter er på kr 510 215, der de
største inntektspostene er medlemskontingenter på kr 251 988, bingoinntekter på kr 110 899
og ulike tilskudd på kr 132 286. Samlede driftskostnader er på kr 245 639, der de største
kostnadspostene er idrettsutstyr på kr 137 833 og påmeldingsavgifter på kr 66 091.
Balansen viser at foreningen ved årsskiftet hadde kr 527 354 på bankkonto og en bankgjeld på
kr 1 850 000. For kunstgressbanen forventes det å motta kr 1 000 000 i spillemidler og
kr 604 798 i momskompensasjon. Det er usikker om spillemidlene vil mottas i 2019 eller
senere, og disse er derfor ikke balanseført. Momskompensasjon vil imidlertid mottas ila
sommeren, og er derfor balanseført.
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Kunstgressbanen har en balanseført verdi på kr 2 014 761. Samlede kostnader var på
kr 3 063 936, hvorav kr 604 798 var merverdiavgift som dekkes gjennom
momskompensasjon. I tillegg er det mottatt sponsorstøtte på kr 250 000, tilskudd fra
Billingstad Vel på kr 170 000 og andre tilskudd på kr 24 377.
Foreningen har inngått en 4 års samarbeidsavtale (2019-2022) med RSM, der RSM betaler
kr 80 000 ekskl. mva. i året mot at kunstgressbanen bærer navnet RSM Billingstadbanen, alle
fotballag som ikke har andre draktsponsorer spiller med RSM logo på draktene og RSM får
plassere ut ønsket antall reklameskilt på kunstgressbanen til selvkost. For 2019 er det også
inngått samarbeidsavtale med Altitude Trampolinepark på kr 10 000 for reklameskilt på
kunstgressbanen.
Dialogen med Asker kommune om søknad om spillemidler, og momskompensasjon har vært
god og begge deler er sendt inn til behandling i Akershus fylkeskommune for 2019.
Vi takker for alt frivillig arbeid som er nedlagt gjennom styrearbeid, lagledelse, trening og
dugnader. Det er mange engasjerte foreldre og andre ildsjeler som bidrar. Vi er en liten
idrettsforening og er avhengige av at enkeltpersoner engasjerer seg. Dere er med på å gjøre
området til ett unikt sted for barna å vokse opp.

Med sportslig hilsen
Styret i Billingstad Idrettsforening
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