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 sportslig leder om lagene
Nøkkeltall og kommentar knyttet til regnskap 2021 og budsjett for 2022.03.21

KLUBBROLLER 2020
Styret
Leder
Nestleder
Økonomiansv.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kjell Rune Stavang
Arne Robert Hartvigsen
Ole-Bjørn Nilsen
Audhild Bang Rane
Bjørnar Monsen
Kari-Anne Helstad-Amundsen
Berit Aasberg

Note: Det ble avholdt 5 styremøter i 2021
Gruppeansvarlige
Arrangement
Dommerkont.
FIKS
Politiattest
Korona
Kretskontakt
Nettside
Ressursgruppe
SoMe

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

Sportslig utvalg
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Roger Haugen
Jan Solbakk
Arne Robert Hartvigsen
Alexander Johnsen
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Torghatten ArenA – Arbeidsgruppe
▪
▪
▪

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

Traktorgruppe
▪
▪

Tommy Vonheim
Erling Laugen

Flere har vært involvert her, men i hovedsak disse to som har hatt mest ansvar
Torghatten ArenA
▪
▪

Espen Slotvik (prosjektleder)
Ole Inge Jenssen og Kalle Laumann (organisator og arbeidsressurs)

Torghattmessestyret
▪
▪
▪

Kjell Rune Stavang
Margrethe Moe
Bjørnar Monsen

Regnskapsfører har ført eget prosjektregnskap for Torghattmessen
ÅRSMELDING FRA LAGENE
Se eget vedlegg fra leder i Sportslig Utvalg
KORONA
Fotballåret 2021 ble også preget av koronapandemine, men ikke så mye som i 2020. De gruppene
som ble mest påvirket av dette var de over 19 år, hvor det åpnet først på slutten av sommeren,
begynnelsen av høsten. Disse fikk en halv sesong med terminfestede kamper.
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.
Roger Haugen var koronaansvarlig, og sørget for jevnlig informasjon. Målet med dette var at alle
skulle føle seg trygge, og for å ha full kontroll på våre aktiviteter.
Koronaen påvirket også en del annen aktivitet. Torghattmessen ble redusert i forhold til vanlig
opplegg, men vi klarte å få til en messe med stortelt i storgate med litt liv å røre. Det har vært lite
kiosksalg på klubbhuset på grunn av koronaen. Teltgruppen fikk en del kansellerte oppdrag, og vi fikk
redusert utleieinntekt på klubbhuset i forhold til det vi pleier å få hvert år. BIL fotball søkte igjen om
kompensasjon til Lotteritilstynet, gjennom NIF, som kompenserte for noe av tapte inntekter.
Det er vanskelig å si hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil medføre for BIL fotball. Verst har
det nok vært for A-laget, J19 og G19, som verken har kunne spilt kamper eller trene normalt gjennom
mestparten av året. Her er det nok flest som har sluttet med fotball, dessverre.
BIL fotball er likevel glad for å klare å holde oppe et sportslig tilbud til flest mulig, lengst mulig.
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TINE FOTBALLSKOLE OG BILs SOMMERFOTBALLSKOLE
BIL inngikk en samarbeidsavtale med Brønnøy Kommune, som sikret oss økonomisk ved å arrangere
to fotballskoler i løpet av sommeren. Dette var en del av Brønnøy Kommune sitt sommerskoletilbud
for ungdommen.
TINE fotballskole ble arrangert i tradisjon tro i begynnelsen av sommerferien, med over 100
deltakere og omkring 25 instruktører i sving over 4 dager. Dette ble en suksess og et etterlengtet
tilbud for sulteforede fotballspillere, som har gått glipp av mange turneringer.
I tillegg arrangerte vi BIL sommerfotballskole på slutten av sommerferien, hvor vi hadde omtrent like
mange spillere og instruktører i sving.
SAMARBEIDSAVTALE
Vi har fulgt opp de kullene dette angår, og føler at dette går bedre enn tidligere år. Det ble gjort en
kartlegging av G12 på Tjalg og BIL, hvor det ble enighet om å utsette sammenslåingen i ett år siden
begge kull er store. Det vil si at når de er G13 i 2022 vil de fortsette i sine respektive klubber, men at
de i 2023 fullfører fusjonen.
Det viktigste har hele tiden vært å sørge for et sportslig tilbud i begge klubbene, og det føler vi blir
hensyntatt med en slik løsning.
BIL KVALITETSKLUBB – ARTI’ I BIL
Prosjektleder Roy Arve Pedersen trakk seg i løpet av 2021, og Alexander Johnsen har tatt over. Han
har bra kontroll på fremdriften, men på grunn av fokuset på Torghattmessen, Torghatten ArenA og
koronaen, har ikke styret fått gjort så mye som man har ønsket. Vi har fått vedtatt akronymet «Arti’ i
BIL» som skal gjenspeile kjerneverdiene i BIL fotball:
1)
2)
3)
4)

Ambisiøs
Real
Trygg
Inkluderende

Her må vi gjøre en jobb med å implementere dette i våre sportsplaner og klubbhåndbok, slik at alle i
og rundt BIL fotball kjenner til disse verdiene og våre virkemidler. Styret har laget et
organisasjonskart, og Alexander har sett på en digital løsning av Klubbhåndboka og Sportsplanen. Vi
har også vært i dialog med Christian Didriksen i NFF Nordland, som ønsker å bistå oss i å bli ferdig
med prosjektet. Dette vil bli en prioritet i 2022.
FFO – FOTBALL OG FRITIDSORDNING
Roger Haugen er prosjektleder. Dette har stoppet opp og satt på vent grunnet koronaen og
Torghatten ArenA. Vi planlegger fremdeles å komme i gang igjen etter sommerferien, og
prosjektgruppen er fremdeles engasjert.
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TORGHATTEN ARENA
19. november 2021 fikk vi endelig midlertidig brukstillatelse fra Brønnøy Kommune på Torghatten
ArenA. I forkant var det mye dugnadsarbeid for å innfri kravene for brukstillatelse, men etter mye
arbeid kom vi i mål.
Espen Slotvik er fremdeles prosjektleder, og har orientert styret underveis i prosessen. Ole Inge
Jenssen har sammen med Espen vært «arbeidsleder» på dugnadene for å koordinere arbeidet.
Det er satt sammen en prosjekgruppe med leder i BIL fotball, leder i hovedlaget samt Ole Inge
Jenssen for å planlegge formell åoning av hallen i løpet av 2022. Målet er å ha en permanent
brukstillatelse før sommeren 2022.
ØKONOMI
Regnskapet 2021
Dette ble utført av Regnskapsfører Geir Arne Johansen, og nevnte nøkkeltall er verdt å merke seg:
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat

2019
1 215 861
1 210 144
5 716

2020
812 662
254 804
557 818

2021
820 268
684 192
136 076

Kommentar
-

Omsetning/inntekt 2021 var omtrent det samme som 2020, og lavere enn 2019 på grunn av
koronaen som ga mindre aktivitet
Positivt driftsresultat på 136 076,Driftresultatet ble ikke så bra som 2020, hovedsakling på grunn av kostnader knyttet til
idrettsutstyr/rekvisita, mindre koronakompensasjon og manglende treningsavgift.

Økonomisk sett var det er akseptabelt år for BIL fotball. BILs målsetting 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 har vedatt bortfaller. Denne var
sterkt redusert på grunn av lav aktivitet og tilbud i 2020. Avgiften for 2021 og 2022 ønsker styret blir
vedtatt (se egen innstilling). Bil fotball er på etterskudd med å sette avgiften, siden vi måtte avvente
å se hvilke sportslig tilbud vi kunne gi i 2021 på grunn av koronasituasjonen.
Kommentar til budsjett 2022:
Fotballåret 2022 håper vi blir tilnærmet normalt, men utfordringen vil være å komme tilbake til
normal drift og normal aktivitet. Hvis vi ser på 2019, som var siste normal-år før koronaen, så vil
dette året være det nærmeste vi kommer budsjett, hvor driftresultatet gikk marginalt i pluss. Da
hadde BIL fotball ca 1.2 mnok i både driftkostnader og driftsinntekter, og foreløpig er dette nivået BIL
fotball må budsjettere for å holde oppe aktiviteten og det sportslige tilbudet slik vi ønsker.
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TRAKTORGRUPPEN
Det er etablert en traktorgruppe som har sørget for at kunstgressbanen har vært spillbar i vinter,
med salting og fjerning av snø. Tommy Vonheim og Erling Laugen har organisert dette. Det ble lite
aktivitet på denne gruppen senvinteren 2021, siden de fleste trente inne i fotballhallen fra og med
november.
PENSJONSISTGRUPPEN – OGSÅ KALT RESSURSGRUPPEN
Denne gruppen var helt avgjørende for å kunne få brukstillatelse til Torghatten ArenA.
De organiserte og utførte det meste av arbeidet i hallen.
Vi setter stor pris på pensjonistene og alle de andre i denne ressursgruppen, og deres jevnlige bidrag
til klubben.
Gruppen består blant annet av tidligere styreleder Ole Inge Jenssen, og mangeårige BIL-gutt Kalle
Laumann. Denne gruppen bidrar hvert å med å vedlikeholde og drifte annlegget i og rundt
klubbhuset. Samme gruppen er med i teltgruppen, som også har sørget for kjært tilkomne inntekter
ved utleie av BIL-teltet.
Pensjonistgruppn hadde også sosiale sammenkomster og turer i 2021. De var blant annet på
Aspmyra ut på høsten, og fikk med seg en Glimt-kamp. Her dekte BIL fotball kampbilletten deres litt
for å vise at vi setter prise på innsatsen de gjør.
OPPGAVER FOR 2022
▪
▪
▪
▪
▪

Brukstillatelse Torghatten ArenA – prosjektgruppen følges opp av styret.
Ha fokus på inntekter/utgifter og sørge for høy aktivitet så godt det lar seg gjøre, slik at vi
kommer opp på budsjettert drift.
Arbeide videre med kvalitetsklubbprosjektet – jobbe med kjerneverdiene «ARTI’ I BIL»
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 uvuderlige samarbeidspartnere og sponsorer som vidrar slik at vi er i
stand til å skape aktivitet hos barn og unge.
Vi takker også spesielt alle trenere, lagledere, aktive og fotballforeldre for innsatsen i sesongen som
har vært og den som kommer.

Brønnøysund 21. mars 2022
På vegne av styret
BIL fotball
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