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AVHOLDT 19 MAI KL. 1830 I BERSKAUHATTEN

Sak 1 Codkienne fremmote
Navn: 26 stykker

Sak 2 Godkienne innkalling

Godkjent

Sak 3 Godkienne saksliste

Godkjent

Sak 4 Valg av dirlgent, sekretær og 2 rep til å underskrive protokollen som skal maskinskrives

Dirigent - Roger Westbye

Sekretær - Andreas Fjellhede

Rep 1-BentAJacobsen

Rep2-MathiasSandli

Sak 5 Giennomgå årsberetning 2014

Godkjent

Sak 6 Regnskapet 2014

Godkjent

Sak 7 Behandling av budsiett 2015

Godkjent



Sak I Behandling av innkommende sakerforslag

- Treningstider Junior gruppa - Flere forslag på andre treningsanlegg til neste sesong. Per-Magnus

Solberg og Linda Wang tar ansvar for å sJekke dette.

- Rekruttering (i skolene) - Vi må begynne mer aktivt med rekruttering i skolene rundt om i

distriktene. Alle i klubben har et ansvar her. Vi må bli flinkere å DELE innlegg på facebook - ikke bare

trykke LIKE. Åpne dager og camps.

- Arr.Komitee (hjemmekamper, større sosiale aktiviteter)- 34 personer som har hovedansvaret og

sørger for at ting blir gjort. Ole Stidal er selvskriven i denne kommiteen. Styret ser nærmere på dette

til neste år.

- Økonomi. Lange reiser m/overnatting - Forskuddsbetaling er et ønske her. Fritt frem for alle og bli

med på bortekamper.

- lnnkjøp av trenlngsutstyr - Er budsJettert. Vi trenger mer av dette.

- Treneravgift for nye spillere. (3 gratis treninger, så treneravgift inntil de bestemmer seg). Månedlig

avgift kr 300 etter disse første 3 gratis treningene.

- Leie av utstyr er nytt og blir fastsatt av S§ret. Dette skal dekke slitasje og innkjøp av klubbutstyr.

Sak 9 Fastsette kontingenter

Sak 9A Medlemskontingent

Enkelt medlemskap 300 kr. Pr år. Endring? lngen endring. Godkjent

Familie medlemskap 600 kr. Pr år. Endring? lngen endring. Godkjent

Sak 98 Spillerkontingent (U13-U19, Senior)

Senior er kr. 1500 pr år. Endres til kr. 2500 pr år. Godkjent

U19 er kr. 800 pr år. Endres til kr. 1300 per år. Godkjent

U15-U17 er kr. 500 pr år. Endres til kr. 1000 per år. Godkjent

U13 Betaler kr. 500 pr år. Godkjent

Sak 10 Klubbens mål og visjon

Øke spillerstallen i alle aldrer.

Øke trenerantallet - utdanning og ansvar for juniorene. Husk at seniorene er forbilder for juniorene.

Seniorene holder seg i 1. div til sesongen2Ol7.

Flere kvelder sammen (juniorer og seniorer)

Sak ll Verdinormer

Disiplin, Styrke, Respekt, Glede, Samhold

)



Sak 12 Annet

Dugnader - salg er IKKE et Ønske fra medlemmene. Forslag rnottas med glede. Ta kontakt med Styret

og hør med andre spillere. lglen - Økonomlen må forbedres I klubben. Kalender-spørsmålet kom opp

igjen. Her er det penger og hente.

Vi fakturerer alle dugnader så her er det bare å komme med forslag.

De gamle draktene selges eventuellt til spillerne.

Sak 13 Valg av s§ret for 2015/16.

S§releder: Roger Dennis Westbye

Nestleder: Per Magnus Solberg

1 Styremedlem: Andreas Fjellhede

2 S§remedlern: Andreas Lundgård

Kasserer: Linda Wang

Varamedlem 1 : Stian Kolås

Varamedlem 2: Gudjon Hallvardsson

Klubbsekretær: Ozan Uysal

Valgkomiteleder: William Østgård

Valgkomitemedlem 1 : Thomas Fredheim

Valgkomitemedlem 2: Hege Bunæs

Kontrollkomiteleder: Daniel Runde

Kontroll komitemedlem : Kristoffer Sundsmoen

l1/q- tr
I stutt.

.Ø
2 Rep: Mathias Sandli

Sekretær: Andreas Fjdllhede
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Styrets arbeid, styremØter og oppgaver.

Styret ble stående fra 2013 da det ikke var nok medlemmer tilsted.e 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

lkke hatt mange styremøter, men har hatt hypplg 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 tlldelt tider som er ugunstlge forJr og sr. Vi er en llten klubb lfht andre idrettslaglgrener 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 i2OL4, 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

La ndfa I ltjern og trene rsamli ngs ju lebord. Forbed ri ngs pote nsia I her.

Vurdering av aktivitet ifht. Må|. (Medlemsantall)

Kluhhen hadde som mål å øke medlemsantall i 2014.

I 2013 var medlemsantallet på 39 medlemmer, og siste kvartal i2OL4 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 brorlbrødre) 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 skaltas. På denne

måten styrker vi sammen fremtiden tiljunior gruppa ved å involvere foreldre til å bidra.

Klubben hadde som målå stilleiunior 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 2At4, Budsiett zOLs, Økonomiske utfordringer)

Driftskostnader = Reisekostnader, utgifter ved kjøp av forbruksmateriell, lags utstyr,

sikkerhetsutstyr, hall, bane og garderobe Ieie, dommerhonorarer, drakter, stand leie, kurs og

opplæring, annonsering i media, rekvisita osv.

20t2 ?.0L3 20L4

67.062,- L22.8L2,- 287.290 Økning i utgifter siden 2012

tnntekt 2014 Utgift 2014 Årsresultat 2014

266.232 287.290 -21.058

Årsslutt, balanse på konto,

20L2 20L3 20L4

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.

Vitrenger 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, Andr6 Tømmerås fått inn

L0.000 kroner fra Learn trafikk skole og 10.000 kr fra Kiwi XL på Åssiden i år 2AL5.

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, 45x2 (1L mann)

Kr. 10.000 Rekvisita, forbruksmateriell

Kr. 30.000 SeriespilUdommeravgift/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 kroner.

Uttalelse om årsregnskapet 2014

Vi har revidert årsregnskapet som består av klubbens inntekter og utgifter, som består av balanse pr.

3L.L2.13 og 37.L2.t4. Års re gn s ka pet I i gge r 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 utglft 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

selv med et negativ resultat for 2OL4.

Dato:18.05.15

r#/ zl
/

Bent A Jacobsen ft. 15.01.75Andreas Fjellhede ft. 22.o2.7 2
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Resultatregnskap

Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

3100 Kontigenter
31 01 Sponsorinntekterltilskudd
3102 Salg T s§orter
3103 Salg Mat
3104 Norsk TipPing
3105 Dugnad
3106 §alg Enjoy Kort
3107 SalS kalender

§um drifteinntekter
Driftsko.stnader

4OO0 Kjøp av Enloy.
Annen driftskostnad

6300 Stand Leie
6401 Leie av lyd anlegg
65@ Baneleie
6510 Medisinsk Utstyr lsposer
65S Draker og utstyr
6540 Lisenser m.m
6550 Adm. forføyninger
6552 Dommerhonorar
6560 Rekvisita
6570 Vakttjenester
6572 Vask
6790 Lofteri og stiftelse
6800 Rekvisita
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l
684O Porto
71 40 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
71 60 Diettkostnad, ikke oppg.pliktig
7320 Reklameannonser
7770 Bank og geblrer
7790 Annen kostnad mffradrag

Sum Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNAI'ER
Annen rentelnnlekt
Annen renlekostnad
NETTO FINÅHSPOSTER

ARsResultlr
Overførin ger ann€n egenkapital
SUM OVERFøRINGER OG DISPONERINGER

136 648
67 127

300
2750

12037
29 100
I 050
9220

268232

12 000

', 875
813

41 600
1 144

83 718
36744

0
1 650
2 616
3 500
3 600
1 300
4 575
3 613

18 669
I 144

48 508
5 443
3 862
1 120
1 839

275 2*
287 294
(21 058)

(21 048)
(21 048)

(21 048)

23 533
86 023

0
0

20701
17 805

0
0

1/8 063

o

I 500
0

12940
6229

15 876
15487

5 000
5 100

199
5 200
4 000

0
4 626

0
22632

0
21 536

0
1 738

748
0

12j2812

1»,812
25251

16
39

(23)

25228
25228
25228

Drammen Amerikansk Fotballklubb

2014 2013

10
0

10

for Dranrmen



Dnammen Amerilransk Fotballklubb

pr. 3{.12.2A14

31.12.fr11 31.{2:0t3

EIENDELER
OTILøPITilIDLER
Fordrlnger
Andrc kortsiktige forddnger
§um fodrlnger
Bankinnskndd, kontanter o.l.
§UN OHLSPETNLER
§UT'I EIEIIIOELER

, EGENKAPITAL OG &'EI.X'
EGENXAPTTAL
Oppfient sgpnkapttal
Annen egenkapital
§um spdjent cgenlaPital
§UTII EGEHKÅ,PITAL

§UT EGENKåP'TAL OG q'ELD

5 860
5 8fl'

33 719
30570
30 579

39 579
30 579

39 5r9
39 579

0
0

60 826
60 dl6
80fim

60 626
G0 0!8
60 æ6
fl)ff16


