Brønnøysund IL fotball
Postboks 507, 8907 Brønnøysund
8907 Brønnøysund

E-post: post@bilfotball.no
Web: bilfotball.no
Orgnr: 982 605 172

Denne årsmeldingen inneholder:
▪
▪
▪

Årsmelding fra styret
Kort oppsummering fra alle lag
Nøkkeltall og kommentar knyttet til regnskap 2020 og budsjett for 2021

KLUBBROLLER 2020
Styret
Leder
Nestleder
Økonomiansv.
Sponsoransv.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kjell Rune Stavang
Arne Robert Hartvigsen
Ole-Bjørn Nilsen
Jørn Harris Henriksen
Audhild Bang Rande
Bjørnar Monsen
Kari-Anne Helstad Amundsen

Note: Det ble avholdt 7 styremøter i 2020, hvorav 2 ble gjennomført digitalt
Gruppeansvarlige
Arrangement
Dommerkontakt:
Ferdighetsmerke
FIKS
Koronaansv.
Kretskontakt
Nettside
Ressursgruppe
SoMe

Overlatt til de enkelte lagene
Jan Solbakk
Roy Arve Pedersen
Arne Robert Hartvigsen
Roger Haugen
Arne Robert Hartvigsen
Alexander Johnsen
Kalle Laumann
Alexander Johnsen og Roger Haugen

Sportslig utvalg
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Arne Robert Hartvigsen
Jan Solbakk
Kurt Blomseth
Alexander Johnsen
Hanne Reppen (trakk seg i løpet av 2020)
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Torghatten ArenA – arbeidsgruppe
▪
▪
▪
▪

Espen Slotvik
Sigbjørn Gladsø
Leif Morten Slotvik
Rune Knoph (på vegne av Bygg Tech AS)

Traktorgruppe
▪
▪

Tommy Vonheim (koordinator)
Erling Laugen

Note: Flere har vært involvert her, men det er i hovedsak disse to som har tatt ansvar for å brøyte
Torghatten ArenA – arbeidsgruppe
▪

Kalle Laumann (leder/organisator)

Torghattmessestyret
▪
▪
▪

Eirik Gjemble (trakk seg i løpet av året grunnet fraflytting)
Margrethe Moe
May-Wenche Solvold

Note: Fra styret tar økonomiansvarlig seg av fakturering og regnskap
KORT ÅRSMELDING FRA LAGENE
Vi klarte å stille lag i de fleste aldersklassene i 2020, untatt jente 10 og 12. Gutter 19 og A-laget hadde
ikke noe tilbud grunnet korona. De aller fleste spillerne som var med i løpet av sesongen fullførte, og
frafallet var minimalt. Dette samsvarer med BIL sitt mål som er «flest mulig – lengst mulig».
Når det gjelder seriespill, så startet det først ut på høstsesongen, og det var bare for aldersgruppene
opp til 16 år. Rent sportslig klarte BIL å ta seg til to kretsfinaler – i J15 og J17. Her ble BIL kretsmester i
J17. Imponerende innsats av begge jentelagene i denne utfordrende tiden. Eva Bang fra J15 ble tatt
ut til skyggelandslaget i 2020, noe BIL fotball er stolte av.
KORONA
Fotballåret 2020 ble sterkt preget av koronapandemien. Dette påvirket all sportslig aktivitet ut året,
som igjen reduserte det meste av kamper og planlagte turneringer. Når det først åpnet opp en
mulighet til å trene ut på våren – i små kohorter og under strenge retningslinjer – klarte vi å få til et
treningstilbud i de fleste klasser, untatt G19 og A-laget som da fremdeles ikke hadde lov til å trene
normalt.
Fokuset til styret var god kommunikasjon under pandemien til foreldre, trenere og spillere gjennom
vår nettside og Facebook. Her ble det opplyst om gjeldende retningslinjer for gjennomføring av
treningsøkter.
Vi utnevnte egen koronaansvarlig hvis ansvar var å sørge for jevnlig informasjon. Målet med dette
var at alle skulle føle seg trygge, og for å ha full kontroll på våre aktiviteter. Dette følte jeg vi lyktes
med, og vi mottok gode tilbakemeldinger fra foreldre og spillere, samt NFF Nordland, som brukte oss
som en foregangsklubb under denne spesielle tiden.
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Koronaen stoppet også mye annen aktivitet. Torghattmessen ble avlyst, og ingen kiosksalg ble
arrangert på klubbhuset. Teltgruppen fikk mange kansellerte oppdrag, og vi fikk lite utleieinntekt på
Klubbhuset i f.t. det vi pleier å få hvert år. Vi mistet mange budsjetterte inntekter, men samtidig fikk
vi lite kostander på grunn av liten aktivitet. BIL Fotball søkte derfor om kompensasjon til
Lotteritilsynet, gjennom Norges Idrettsforbund. Dette gjorde at det økonomiske resultatet for 2020
ikke ble så ille som vi først fryktet. Se videre kommentar knyttet til økonomi.
Det er vanskelig å si hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil medføre for BIL Fotball. Verst har
det nok vært for A-laget og G19, som hverken har kunne spilt kamper eller trene normalt gjennom
året. Her er det nok flest som har sluttet med fotball, dessverre. BIL Fotball klarte uansett å
opprettholde en så normal hverdag som mulig, under et svært vanskelig fotballår.
UTDANNINGS- OG TRENINGSKOMPENSASJON FOR ISAK HELSTAD AMUNDSEN
BIL spiller Isak Helstad Amundsen signerte proffkontrakt med FK Bodø/Glimt tidligere på året. Her
måtte BIL forhandle om en trenings- og utdanningskompensasjon. Leder fikk mandat fra styret om å
forhandle fram en avtale med FK Bodø/Glimt. Leder fikk god bistand fra overgangskonsulent i NFF,
samt tidligere BIL-gutt Rolf Magne Walstad som har mye erfaring på område. Styret ble meget
tilfreds med avtalen som ble signert til slutt, som var bedre enn det som først ble tilbudt. Vi ønsker
Isak Helstad Amundsen lykke til videre i FK Bodø/Glimt, og videre i karrieren.
TINE FOTBALLSKOLE
Denne ble flyttet fra slutten av juni, til begynnelsen av august, på grunn av koronaen. Vi klarte å
gjennomføre 3 dager med fotballskole (normalt varer den i 4 dager) og cirka 80 barn og unge var
med. Vi hadde god dekning med instruktører, og derfor kontroll på gjennomføringen av turneringen.
Dette ble godt mottatt, i en tid uten kamper/turneringer.
SAMARBEIDSAVTALENT
Ny samarbeidsavtale ble opprettet, og alle lagene som var inkludert signerte på denne. Tjalg hadde
et lag som brøt med denne avtalen året før. Samhandlingsmøter ble gjennomført, og overgangen til
BIL ble til slutt gjennomført. Vi ser på dette som god lærdom, og ser framover hvor vi skal utvikle
samarbeidet mere med naboklubbene, og samtidig ta et større ansvar som vertsklubb og «storebror»
i vår region.
BIL KVALITETSKLUBB
Christian Didriksen i Nordland Fotballkrets kom til Brønnøysund, og gjennomførte workshop og kurs i
Fotballeder 1 på klubbhuset, med styret i BIL Fotball samt de i arbeidsgruppen (bildet) knyttet til
Kvalitetsklubb-prosjektet. Det gjenstår en del arbeid i prosjektet, men vi håper å væte ferdig og
stemplet som Kvalitetsklubb ved utgangen av året.
FFO – FOTBALL OG FRITIDSORDNING
Roger Haugen er prosjektleder. Dette har stoppet opp og satt på vent på grunn av koronaen. Vi
planlegger å komme i gang igjen etter sommerferien, og prosjektgruppen er fremdeles engasjert.
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TORGHATTEN ARENA
Framdriften og ferdigstillelsen av hallen ble påvirket av koronaen, men det var vært aktivitet i
anleggsområdet hele 2020, mer eller mindre. Espen Slotvik er prosjektleder og har orienterte styret
underveis. Styrets leder har sammen med prosjektgruppen vært på befaring i april 2021, og det som i
prinsippet gjenstår er å rulle ut kunstgressmatten før den kan godkjennes og brukes. Planen nå er at
Torghatten ArenA ferdigstilles sommeren 2021, og da vil BILs nye storstue være klar til bruk.
ØKONOMI
Regnskapet 2020:
Dette er utført av Regnskapsfører Geir Arne Johansen, og nevnte nøkkeltall er verdt å merke seg:
- Sum driftsinntekter = 812.662,- Sum driftskostnader = 254.804,- Driftsresultat =
557.818,Kommentar: Omsetningen/inntekt gikk ned med ca 400.000,- fra 2019, på grunn av koronaen som
gav mindre aktivitet. Kostnadene gikk ned med over 1 mnok i forhold til. 2019 av samme grunn.
Dette gav et positivt driftsresultat på 557.818,-. Stor del av overskuddet krediteres styret som søkte
om tapt kompensasjon i 2020 på 262.115,- samt kompensasjonen forhandlet fram tilknyttet
overgangen på Isak H. Amundsen til FK Bodø/Glimt på 100.000,-.
Økonomisk sett var det et bra år for BIL Fotball, men dette har vært på bekostning av lav aktivitet,
noe som igjen ikke er BIL sitt mål i økonomiplanen. Økonomi har vært en prioritert oppgave i BIL
Fotball. Lite midler og liten aktivitet er en kjensgjerning. BILs målsettingen har alltid vært å ha flest
mulig lengst mulig i aktivitet. Dette forsøker vi å bidra med ved stor aktivitet og lave kostnader.
Vi har utestående medlemsavgift på 60.000,- for 2020 som styret må få inn. Ordinær pris ville gitt
120.000,- men på grunn av sterkt redusert sportslig tilbud ønsker styret å halvere treningsavgiften ut
til sine medlemmer for 2020, samt sette den lik 0,- for de over 16 år som ikke har hatt noe tilbud på
hverken trening eller kamp. Avgiften for 2021 må vi vente litt med å fastsette, inntil vi vet hvor godt
sportslig tilbud vi kan tilby. Forhåpentligvis vil dette være tilbake til normalen i 2022. Styret vil gjøre
en ny vurdering av treningsavgiften ut på høsten 2021, og passe på at den samsvarer med det
sportslige tilbudet medlemmene faktisk har fått for dette året. (2021 i rødt er et utgangspunkt, ut ifra
det vi kan håpe av aktivitet fram i tid).
Budsjett 2021:
Koronaen vil prege også dette fotballåret, med lavere aktivitet enn normalt, men BIL Fotball ønsker
flest mulig - lengst mulig i aktivitet. Hvis vi ser på 2019, som var siste normal-år før koronaen, så vil
dette året være det nærmeste vi kommer budsjett, hvor driftsresultatet gikk i marginalt pluss. Da
hadde BIL Fotball ca 1,2 mnok i både driftskostnader og driftskostnader, og foreløpig er det dette
nivået BIL Fotball må budsjettere for å holde oppe aktiviteten og det sportslige tilbudet, slik som vi
ønsker.

TRAKTORGRUPPEN
Det er en etablert traktorgruppe som har sørget for at gamle KGB har vært spillbar i vinter. Med
salting og fjerning av snø. Dette har fungert tilfredsstillende. En stor takk til dem. En spesiell takk til
Tommy Vonheim og Erling Laugen som organiserer det meste.
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PENSJONISTGRUPPEN – OGSÅ KALT RESSURSGRUPPEN
Vi setter stor pris på pensjonistene og alle andre i denne ressursgruppen, og deres jevnlige bidrag til
klubben. Gruppen består blant annet av tidligere styreleder i BIL Fotball Ole Inge Jensen, og
mangeårig BIL-gutt Kalle Laumann. Denne gruppen bidrar hvert år med å vedlikeholde og drifte
anlegget i og rundt Klubbhuset, samt bistått i Torghatten Arena ved mange anledninger. Samme
gruppen er med i teltgruppen, som også har sørger for kjært tilkomne inntekter ved utleie av BILteltet. Styret i BIL var representert ved ressursgruppen sin årlige avslutning i desember 2020, og
skrøt av deres innsats og poengterte hvor viktig de er for BIL.
OPPGAVER FOR 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ivareta alle i og rundt BIL fotball inntil vi er ferdig med koronapandemien og tilbake i vanlig drift
Ha fokus på inntekter/utgifter og sørge for høy aktivitet så godt det lar seg gjøre
Arbeide videre med kvalitetsklubb-prosjektet
Ferdigstille Torghatten ArenA – prosjektgruppen følges opp av styret
Jobbe med å markedsføre Torghatten ArenA sammen med hovedlaget, for å øke
sponsorinntektene
Jobbe videre med FFO – Fotball og Fritidsordningen

Avslutningsvis vil vi takke våre uvurderlige samarbeidspartnere og sponsorer som bidrar slik at vi er i
stand til å skape aktivitet for barn og unge.
Takker også spesielt til alle trenere, lagledere og aktive for en enorm innsats i sesongen 2020. Uten
dere hadde det ikke vært mulig å opprette et sportslig tilbud.

Brønnøysund 4. mai 2021
For styret
Leder
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