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Styrets arbeid, styremøter og oppgaver.
Styret i DAFK 2019
Styreleder: Roger Dennis Westbye
Nestleder: Per-Magnus Solberg
Styremedlem: Mathias Sandli
Styremedlem: Trond Reigstad
Styremedlem: Finn Arne Eriksen
Klubbsekretrær: TBA
Styremøter
Vi har gjennomført styremøter etter behov.
Drammen Amerikansk Fotballklubb trenger motiverte styremedlemmer som kan være det
organet som staker ut kursen for å sikre klubbens fremtid i Drammen. Klubben trenger flere til å
bidra og hjelpe til i undergrupper. Jo flere som bidrar jo mer sammensveiset enhet blir vi.
Styrets oppgaver i 2019.
Dialog og møter med kommune, Idrettsrådet, Idrettskrets, Forbundet, Samarbeidspartnere,
dugnadsoppdrag og planlegging, samt styrets møter igjennom året. Årsmøteprotokollen har ikke
blitt fulgt opp 100 % slik som den burde ha vært. Styret skal bruke den som guide på de
oppgaver og saker som årsmøtet har blitt enige om.

Idrettsrådet og Kommune.
Vi hadde målsetting om å invitere og gjennomføre møte/presentasjon med bystyret og politikere
i Drammen, dette har dessverre ikke skjedd. Men ikke gitt opp håpet.
Så fort Drammen Kommune finner et annet snø depot enn grusbanen på Berskog, så er
meningen den at det skal rulle ut kunstgress der. Kunstgresset ligger på rull der, så det er klart.
Ligget der i 2 år nå til sommeren. Så litt usikker på kvaliteten.
Cricket lagene i Drammen har sagt de vil støtte oss i å få eget kunstgress på Berskog, da dette vil
gi de også bedre treningstider, samt doble bookinger av gresset på Berskog vil ikke gjøre noe da
vi kan spille på kunstgresset.
Blir spennende nå og se om vi får mer tillit og goodwill fra det nye Drammen Idrettsråd, Viken
idrettskrets og nye Drammen kommune. Vi har sloss lenge for å få en fast bane for å utøve vår
idrett.
CMS fakturering og inkasso
De tar seg av alt som har med fakturering, innkreving og inkasso på vegne av klubben. Men dette
har ikke fungert optimalt slik som vi ønsket det. Styret har sjekke opp klubbadmin, Fiken og
Visma eaccounting, men har ikke bestemt oss for en løsning ennå. Vi håper klubbadmin blir
bedre da den jobber mot samme database som spillere ligger inne med i minidrett.no.
Klubben er klar og tydelig i vedtektene som klubben har vedtatt angående inn og utmeldinger.
De skal alltid gjøres skriftlig og iht vedtekter og lov som er satt på årsmøtet og iht lovnorm fra
NIF.

WEB, FB og Instagram
Vi ser klart behovet for å ha dedikerte personer til å styre mye av dette. Vi har prøvd litt i år med
internettside og aktiviteter nå og da på Instagram. Men vi trenger flere til å bidra her.
Web siden: Mathias har fått en bedre og enklere web side tilgjengelig. Lettere å oppdatere og
legge ut info.
Aktivitet 2019 (Serie, trening, dugnad og sosiale aktiviteter)
Klubben har ikke deltatt i noe serie spill i 2019. Vi mangler spillere. Noen få har vært på utlån,
andre har valgt og bytte klubb. Selvsagt er dette trist for klubben. Vanskelig å få igjennom ting i
Drammen idrettsråd og kommune når vi ikke har mange nok utøvere. Så 2020 må vi alle bidra
med å rekruttere spillere.
Dugnader 2019
Januar
Winter Open I Drammen arr. ECT Eagles Cheerleading
Parkerings vakter og stand i Drammenshallen.
Mars
NM Cheerleading Stokke.
I år så må vi dele på oppdraget med en annen klubb. Tønsberg, da vi ikke klarte å stille med nok
antall fra egen klubb. Stor takk til foreldre og U17 spillere, så fikk vi inn noen kroner på denne
dugnaden. 37000 kr inn i klubbkassa.
DUGNAD BYGGER SAMHOLD, VENNSKAP OG KLUBB.
Sosiale aktiviteter 2019
Var ikke så mange aktivitetene i 2019, men vi avsluttet med julebord for gutta våre. Stor takk til
de som bidro her med klargjøring, pynt og servering.

Vurdering av klubbens mål 2019.
Øke medlemsantall i 2019.
I 2018 var medlemsantallet på 90 medlemmer i første kvartal. Vi har økt junior stallen, og det er
fint, men fortsatt rom for familiemedlemskap (Mor, far og søsken) Det er ønskelig at det løses
familiemedlemskap slik at foreldre også kan ta på seg evt verv i klubben, og ha stemmerett ved
valg og når avgjørelser skal tas. På denne måten styrker vi sammen fremtiden til junior gruppa og
klubben ved å involvere foreldre til å bidra. Klubbens juniorer er avhengig av at flere foreldre
bidrar. Utgangen av 2019 så var medlems antall nede i 56.
Så målsetningen med å få flere medlemmer i 2019 ble ikke innfridd. Dette må vi samlet som
klubb gjøre noe med.

Klubbens målsetting for 2020
Rekruttering
Vi trenger å rekruttere spillere, dommere, og trenere.
Her håper vi på drahjelp fra foreldre, spillere og andre.
Ved at har man fast sted og tider, med gode fasiliteter vil det
også skape gode rekrutterings muligheter. Vi håper at vi innen
kort tid kan få til det.
Vi har godt samhold i spillergruppe og trenerteam. Dette bidrar
til at nye føler seg velkommen og ønsker å bli med. Og her er vi
flinke.
Men det er fortsatt en utfordring for oss å rekruttere nye.
Vi har prøvd å knekke rekrutterings koden flere år på rad.
Her tror vi at alle kan hjelpe til å være litt kreative i å finne noen
gode løsninger fremover

Øke medlemsantallet
Dette vil alltid være et sentralt mål for enhver klubb/idrettslag. Medlemsantallet synliggjør
klubben i NAIF, Idrettskretsen, Idrettsrådet og Kommunen. Stort medlemsantall er også
attraktivt for evt. samarbeidspartner/sponsor. Vi klart ikke å øke i fjor, så målet er å øke
medlemsantallet innen årsslutt 2020.
Flere til å bidra i klubbdrift og trenerteam
Styret er enstemmig i at det er for klubbens eksistens og videre vekst viktig at flere involverer seg og
bidrar. At alle er positive til de forskjellige oppgaver og verv som må være på plass i en klubb. Dette har
vært en utfordring i alle årene klubben har eksistert. Det er ikke sunt at samme personer sitter i styret er
også trenere og materialforvaltere. Det går med mye tid som kunne ha vært fordelt på flere i klubben.
Klubbdrift, som tidligere nevnt er det et stort behov for at flere engasjere seg og bidrar. Muligheter til
dette er å være med i styret eller i forskjellige komiteer og grupper med ansvarsoppgaver innen drift,
forskjellige arrangementer som for eksempel Kickoff, Julebord, Promotering/rekruttering og andre
oppgaver som måtte dukke opp.
Trenerteam, styret ønsker å følge modellen som en del andre klubber har. At senior spillere, som
kapteiner, fungerer som trenere i junior stallen. Foreldre og senior spillere som ønsker å bidra her som
trenere vil bli sendt på trenerkurs i regi av forbundet. Spennende og anbefales. Derfor bør vi klare å holde
D2 sr lag hvor spillere her forplikter seg til å bli trenere i junior satsingen. Det vil være med å bygge
klubben og vi vil klare å ta imot flere spillere
Bane/hall, Vi har betalt mye for få spillere på treninger ute på kunstgresset hos IBK. De er faktisk det
billigste stede å leie, men er for dyrt for oss nå da vi har mistet en del spillere.
Det bygges nå en ny hall på Åssiden med kunstgress. Vi har blitt lovet muntlig hall tid her når den åpnes.
Vi trenger et fast hall og trene inne i på kunstgress i den perioden hvor gresset ikke er åpnet. Vi jobber
med å få tilgang kunstgress hele året, og helst med permanent merking for amerikansk fotball.

Aktiv foreldregruppe
2019 var det ingen serie spill, som igjen ga liten aktivitet. Det er derfor føler vi at det har vært labert i
2019 i forhold til 2018.
Jo flere som bidrar, jo bedre er det.
Vi ønsker at alle spillere, foreldre, venner og familie er med på å skape et godt miljø som igjen vil være
med på å skape en klubb som vil vokse og gjøre seg bemerket i årene fremover.

Dommergruppe
Klubben har i dag kun 2 godkjente dommere. Vi trenger å utvikle dommere, og forbundet ønsker at
enhver klubb har nok dommere til å ha en egen dommergruppe.
Dette har vært en stor utfordring i mange år i Drammen Amerikansk Fotballklubb. Vi har ennå ikke løst
denne utfordringen. Det ligger igjen på det at vi trenger flere til å bidra.
Dommer og regelutvalget (DRU) ytret et ønske om at klubbene får et eget dommermiljø i klubbene.
Dette er noe vi også ønsker å jobbe mot. Klubben får poengtrekk pr dommer som ikke stiller iht til krav
som klubben har fått av DRU. Samt bøter på 3000 kr pr dommer som klubben ikke stiller iht krav.

Øke junior og senior stallen i 2020
Vi trenger å få flere spillere inn. Vi må ta noen grep og ønsker flere innspill og hjelp til å oppnå dette.
Viktig for junior spillere å ha gode forbilder i både trenere, foreldre og senior spillere. Forbilder som
gjennom sitt eksempel viser toleranse, tålmodighet, disiplin, respekt, forståelse, lytter og tør å by på seg
selv.
Det å ta vare på ungdommen er viktig, de er morgendagens helter i Warriors drakta.

Klubbens visjon
En klubb for morgendagens ungdommer
For å kunne være en klubb for morgendagens ungdommer, så har klubben en visjon om å en gang i
fremtiden å ha et eget sted for trening, kamp, sosiale aktiviteter og tilholdssted. Et sted vi kan dyrke
sporten, samhold og engasjement. Et sted hvor klubben kan gro og vokse seg fram til å bli et like godt
alternativ til unge, som de andre store idrettsgrener i Drammen. Dette er vår største utfordring og noe vi
alle bør jobbe for. Det er en lang vei å gå, men vi har begynt.

En klubb for videreutvikling av styremedlemmer, dommere, spillere og trenere
Det å undervise, kurse og utvikle trenere, dommere og spillere er alfa og omega for en klubb. Dette er en
av støttepilarene til klubbens overlevelse. Det er til klubbens beste at flere engasjerer seg og er med å
bygge klubben.

Grobunn for gode holdninger og et sunt fotballhjerte
Viktig at alle medlemmer, spillere, trener og foreldre er med på å skape en trygg klubb med et godt miljø
og gode holdninger.
Det å være stolt av idretten vi driver med er bra, men like viktig å vise respekt for andre idretter. Vi må
respektere andres ønsker og interesser for å få en gjensidig respekt for hva vi står får.
Et sunt fotballhjerte er å brenne for idretten, invitere andre til å bli med å prøve, stå opp for sporten vi
driver med, og er ikke flau over å holde på med det. Selv om venner, familie eller kollegaer evt mener og
tror noe annet

En klubb med stødig og god økonomi
Det å ha langsiktige mål og visjoner er viktig, derfor må den økonomiske biten være på plass. For at vi skal
kunne nå våre visjoner og mål, så må klubben spare penger for å kunne investere i framtiden. Skal vi ha
noe «eget» treningssted med kunstgress og klubbhus, så bør vi fortsette å spare.

Økonomi (Fjorårets resultat 2019, Budsjett 2020, økonomiske utfordringer)

Utgifter siste 5 årene:
2015
2016
292.392
471.248

2017
192.566

2018
194.221

2019
250.930

Årsslutt, balanse på konto
2015
2016
2017
89.720
62.797
103.548

2018
352.311

2019
366.870

Inntekt 2019 Utgift 2019
250.930
236.512

Årsresultat 2019
14.418 (14.560 renter 142)

Budsjett for 2020
Estimerte utgifter
Kr. 40.000 Bane/Hall leie/stand Elvefestivalen
Kr. 25.000 Kurs og opplæring
Kr. 10.000 Reise
Kr. 30.000 Utstyr, pads, hjelmer, 3 B sledge, bukser/drakter
Kr. 20.000 Rekvisita, forbruksmateriell, Beachflagg
Kr. 5.000 Seriespill avgift, helgeturnerings avgift
Kr. 34.000 Honorarer til trenere, styret og dommere
Kr. 12.500 Leie av klubbhuset
Kr. 3.000 Forføyninger/bøter
Kr. 179.500 Totalt estimerte utgifter for 2020
Estimerte inntekter 2020
Kr. 45.000 Kontingenter (Medlemskap og treningsavgifter)
Kr. 50.000 Dugnader
Kr. 80.000 Sponsorer/Tilskudd
Kr. 30.000 Kiosk/Arrangement, Stand på Elvefestivalen, Am.Fotballskole
Kr. 205.000 Totale inntekter.
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Resultatregnskap
Note

2019

2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Inntekter
3100Treningsavgift
3101 Sponsorinntekter/tilskudd
3104 Norsk Tipping
3105 Dugnad
3107 Salg kalender
3108 Tilstelninger/andre inntekter
3109 Norges Idrettsforbund/olympiatoppen
3110 Kontigent
Sum driftsinntekter

24 659,34
88 423,00
21 662,52
72 677,39
8 364,00

51 133,68
201 710,00
20 742,05
105714,39

0,00

17515,18
32 203,00
13922,16
442 940,46

23 294,00
11 850,16
250 930,41

Driftskostnader

4000 Innkjøp Enjoy
6300 Leie av kontor
6302 Leie av garderobe
6360 Renhold
6401 Leie av lyd anlegg
6450 Leie av buss
6500 Baneleie
6530 Drakter og utstyr
6540 Lisenser
6541 Serieavgift
6542 Turneringsavgift
6552 Dommerhonorar

6560 Rekvisita
6705 Regnskapshonorar
6710 Sanitetstjeneste
6725 Honorar
6730 Administrative forføyninger
6800 Kontorrekvisita
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering o. l

6903 Wi Fi

6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse, parkering
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7199 Annen kostnadsgodtgjørelse
7320 Reklameannonser

7400 Kontingent, fradragsberettiget
7420 Gaver, fradragsberettiget
7770 Bank og gebyrer
7790 Annen kostnad m/fradrag
Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

0,00

15030,00
3 000,00
0,00

0,00
24 900,00
18500,00
68473,39
400,00
16000,00
0,00
0,00

3 657,50
5 000,00

0,00

14850,00
0,00
0,00
4 950,00
6493,00
0,00

15300,00
17056,95
9 780,00
16000,00
500,00
17350,00
27 565,00
0,00

0,00

9000,00

10383,50
15000,00
508,00
2 837,00
14 024,37
1 990,00

7 500,00
1 622,15
1 512,40
18663,32

0,00

754,00
1 163,00
13768,40
0,00

3 596,00
0,00

0,00

0,00

143,19
7414,80
9 280,00
0,00

3 496,95
1 500,00
3 180,80
1 062,93

734,00
793,50
220 512,66

194221,49

30417,75

248718,97

71 ,00
71 ,51
142 ,51
142 ,51

43 ,00
o ,00
43 ,00
43 ,00

30 560 ,26
30 560 ,26

248 761 ,97
248 761 ,97

0,00

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

8050 Renteinntekt bankinnskudd
8055 Renteinntekter annet
Sum finansinntekter

NETTO FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT
8960 Overføringer annen egenkapital
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Drammen Amerikansk Fotballklubb

Balanse pr. 31.12.2019
Note

31.12.2019

31.12.2018

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer

16 000 ,00
16 000 ,00

0,00
0,00

SUWI OMLØPSMIDLER

366 870 ,86
366 870 ,86
382 870 ,86

352 310,60
352 310,60
352 310,60

SUM EIENDELER

382 870 ,86

352 310,60

382 870,86
382 870,86

352310,60
352310,60

382 870,86

352310,60

1570 Dobbeltbetalt serieavgift
Sum Andre kortsiktige fordringer
1920 Bankinnskudd
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
2050 Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Dato:

Styret:
Roger Dennis Westbye

Styreleder

Mathias FlorSandli
Styremedlem

Per-Magnus Solberg
Nestleder

Trond Reigstad
Styremedlem

Finn Arne Eriksen
styremedlem

l Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Drammen Amerikansk Fotballklubb

Organisasjonsnr. 996159833 Side2av2

