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Styrets arbeid, styremøter og oppgaver.
Styret ble stående fra 2013 da det ikke var nok medlemmer tilstede under årsmøtet 2014 til å
gjennomføre valg.
Styret har derfor bestått av 2 personer, Roger Dennis Westbye og Per-Magnus Solberg i 2014. De har
ikke hatt mange styremøter, men har hatt hyppig tlf og mail kontakt. Det har vært utfordrende for de
to å styre klubben. Har vært mye etterskuddsjobbing og sene kvelder for å få ting løst.
Det er på sin plass å si at klubben trenger et operativt styre, med styrets funksjoner som er satt og
lovpålagt. Dette vil være med på å få klubben i forkant av en del utfordringer som måtte komme,
bedre struktur som vil effektivisere klubben fremover. I tillegg oppgaven som styreleder har Roger
Dennis Westbye også vært hovedtrener for både senior og junior lagene.

Aktivitet (Serie, trening, dugnad og sosiale aktiviteter)
Klubben har hatt med et senior lag i seriespill i 2014. Som tok 4 plass. Serien avsluttet med finalehelg
i Haugesund som var et bra gjennomført arrangement.
Treninger, vi har gjennomført treninger for juniorer og seniorer. Utordring med inne treninger er at vi
kun får tildelt tider som er ugunstige for jr og sr. Vi er en liten klubb ifht andre idrettslag/grener som
da får første prioritet da de også har mange juniorer og NIF krav om at junior treninger skal gå foran
senior treninger.
Vi har valgt en Berskauhallen pga beliggenheten, gratis parkering, møterom og at vi har et bur med
alt av utstyr som er låst inne. Men er åpen for andre løsninger som kan forbedre tilbudet for juniorer
og seniorer.
Dugnader har det vært 2 varetellinger i 2014, ene fikk vi ikke godkjent pga manglende oppmøte av
spillere som sa de skulle være med. Det var ca. 10 timer bortkastet pr. spiller/medlem som møtte
opp som var 5 stk. Trengte min 10 stk. Vi hadde også et flytte prosjekt for og med Regnskapssjefen
AS.
Dette er et forbedrings potensiale i å delta og finne dugnads jobber.
Sosiale aktiviteter, vi hadde 2014 sommeravslutning/innvielse av klubbhuset, en grillfest på
Landfalltjern og trenersamlings julebord. Forbedrings potensial her.

Vurdering av aktivitet ifht. Mål. (Medlemsantall)
Klubben hadde som mål å øke medlemsantall i 2014.
I 2013 var medlemsantallet på 39 medlemmer, og siste kvartal i 2014 hadde vi rundet 50
medlemmer. Vi har økt junior stallen og det er fint, men ikke alle juniorer har familiemedlemskap
(Mor, far, søster/e og bror/brødre) Det er ønskelig at det løses familiemedlemskap slik at foreldre
også kan være med å bidra i klubben, og ha stemmerett ved valg og når avgjørelser skal tas. På denne
måten styrker vi sammen fremtiden til junior gruppa ved å involvere foreldre til å bidra.
Klubben hadde som mål å stille junior lag U15.
Dette ble ikke nådd da vi har en utfordring i å fylle opp i bestemte alderstrinn med nok spillere.
Klubben har derfor inngått en samarbeidsavtale med Bærum Gators. Hvor våre juniorer for spille
med Gators, og deres seniorer spiller med oss. Avtalen er fra år til år.

Økonomi (Fjorårets resultat 2014, Budsjett 2015, økonomiske utfordringer)
Driftskostnader = Reisekostnader, utgifter ved kjøp av forbruksmateriell, lags utstyr,
sikkerhetsutstyr, hall, bane og garderobe leie, dommerhonorarer, drakter, stand leie, kurs og
opplæring, annonsering i media, rekvisita osv.
2012
67.062,-

2013
122.812,-

Inntekt 2014 Utgift 2014
266.232
287.290

2014
287.290

Økning i utgifter siden 2012

Årsresultat 2014
-21.058

Årsslutt, balanse på konto,
2012
2013
2014
35.399
60.626
39.578 (takket være buffer på 60.626 fra 2013)
Minking på inntekter. Styret ønsker en buffer på min 30.000 ved årsslutt. Balanse på konto
pr.dags dato er 2253 kr.
Ut fra tallen så har vi en negativ utvikling økonomisk.
Vi trenger å styrke økonomien til klubben. Dette kan gjøres på følgende måter.
Heve spillerkontigenten i alle aldre, øke frekvens på dugnader, salg av artikler, få inn flere
sponsorer. Dette igjen krever innsats fra alle.
Til info så har Eirik Kortgaard fått inn 10.000 fra Kiwi Mjøndalen, André Tømmerås fått inn
10.000 kroner fra Learn trafikk skole og 10.000 kr fra Kiwi XL på Åssiden i år 2015.
TUSEN TAKK.
Budsjett for 2015
Estimerte utgifter
Kr. 60.000 Bane/Hall leie
Kr. 85.000 Kurs, reise, opplæring
Kr. 20.000 Lagsutstyr (Takle shield osv)
Kr. 90.000 Senior drakt sett, 45 x 2 (11 mann)
Kr. 10.000 Rekvisita, forbruksmateriell
Kr. 30.000 Seriespill/dommeravgift/Reise avgift (Tromsø)
Kr. 295.000 Totalt estimerte utgifter for 2015
Estimerte inntekter
Kr. 170.000 Kontingenter
Kr. 65.000 Dugnader
Kr. 90.000 Sponsorer/Tilskudd/Fan Gear.
Kr. 325.000 Totale inntekter.

Revisors beretning av årsregnskapet 2014 Drammen Amerikansk Fotballklubb
Beretning gjort av 2 av klubbens medlemmer, da klubben ikke har ansatte ei heller
omsetning over 5 millioner.
Uttalelse om årsregnskapet 2014
Vi har revidert årsregnskapet som består av klubbens inntekter og utgifter, som består av
balanse pr. 31.12.13 og 31.12.14. Årsregnskapet ligger ved.
Vår oppgave er å gi utrykk og meninger om årsregnskapet. Vi mener å ha fulgt regelverket
for revidering av årsregnskapet iht. NIF`s regelverk for klubber og idrettslag. Ansvaret for
regnskapet ligger dog på styret i Drammen Amerikansk Fotballklubb. Klubben har ingen
ansatte, derav ingen daglig leder.
Konklusjon.
Vi har gått igjennom regnskapet, lest regnskapsførers bemerkninger ang. manglende bilag,
hvor det er sendt en beskrivelse av utgift fra styret til regnskapsfører. Vi fordrer styret om å
bedre rutine ang bilagsføring, ellers så anser vi årsregnskapet 2014 i samsvar med lov og
forskrifter og gir rettvisende bilde av Drammen Amerikansk Fotballklubb og at deres
resultater og kontantstrømmer er riktig ført.
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