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Styrets arbeid, styremøter og oppgaver.
Styret i DAFK 2015.
Styreleder: Roger Dennis Westbye
Nestleder: Per-Magnus Solberg
Kasserer: Linda K Wang
Styremedlem: Andreas Fjellhede
Styremedlem: Andreas Lundgård
Klubbsekretrær: Ozan Uysal Jr
Styremøter:

Styret har hatt flere styremøter i 2015 enn i 2014. Men fortsatt rom for forbedring. Styret
trenger å bli samkjørt og derfor viktig at flertallet i styret tar ett år til i styret.
Styrets oppgaver i 2015 har vært:
Klubbens organisasjon, dialog med kommune, Idrettsrådet, Idrettskrets, Forbundet,
Samarbeidspartnere, sponsorer, dugnads planlegging, ajour føre medlemslister, oppfølgning
og atter oppfølgning av saker, spillere, trenere og medlemmer.
Klubben trenger i tillegg flere til å være engasjerte i klubbens drift og gjøremål. Vi driftes på
ren dugnads ånd og det går med mye tid på enkelte som har tatt på seg flere verv.

Aktivitet (Serie, trening, dugnad og sosiale aktiviteter)
Klubben har hatt med et senior lag i seriespill i 2015. Som endte med opprykk til 1 div.
Treninger, vi har gjennomført treninger for juniorer og seniorer. Utfordringer 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.
Vi har valgt 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 2015:
Vi hadde vakthold i NM Cheerleading Stokke i Mars
Vakthold Svelvik dagene i August
Flytting av Helsepilotene i November
Det er et forbedrings potensiale i å delta og finne dugnads jobber.
Sosiale aktiviteter 2015:
Jubileumsfest i April
Sr avslutning med grillings
Åpent klubbhus med spilling for Jr
Halloween party

Vurdering av klubbens mål 2015.
Øke medlemsantall i 2015.
I 2014 var medlemsantallet på 57 medlemmer, og siste kvartal i 2015 hadde rundet 121 medlemmer.
Vi har økt junior stallen og det er fint, men ikke alle juniorer har familiemedlemskap (Mor, far og
søsken) 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. Klubbens juniorer er avhengig av at
flere foreldre bidrar. Og anledninger til det er mange.

Stille junior lag U15-17.
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.

Klubbens målsetting for 2016
Øke medlemsantallet
Dette vil alltid være et sentralt mål for enhver klubb/idrettslag. Medlemsantallet synliggjør
klubben i NAIF, Idrettskretsen, Idrettsrådet og Kommunen. Stort medlems antall er også
attraktivt for evt. samarbeidspartner/sponsor.
Flere til å bidra i klubbdrift og trenerteam
Årsmøtet 2015 ble det valgt inn nytt styre. Styrets arbeid er nevnt tidligere. Men ønsker å påpeke at
det er viktig at flere involvere seg i klubbdrift og i trener team.
Ved klubbdrift så mens det blant annet å være med på dugnad, være med i forskjellige komiteer, og
være villig til å bidra. Styret er enstemmig i at det er for klubbens eksistens og videre vekst viktig at
flere involvere seg og bidrar. Og at alle er positive til de forskjellige oppgaver som vi er pålagt av NIF
og NAIF.

Aktiv foreldregruppe
Dette trenger vi for å ha en sunn grobunn av juniorer. Vi trenger en større junior avdeling for å bevist
gjøre at vi er her for å forbli. Derfor trenger vi foreldre som ønsker å bidra i forskjellige roller i
klubben, som trener assistent, hjelpe til med sosiale aktiviteter, transport osv.

Dommer gruppe
Av klubbens 5 dommere klart kun 1 årets dommerprøve for å få lov til å dømme i 2016. Dette kan få
økonomiske konsekvenser for klubben samt mulig 3 poengs trekk i senior seriespill 1 div. Viktig at
klubben klarer å få flere godkjente dommere. Vi er pålagt av forbundet å ha minst 4 godkjente
dommere. Så har du lyst til å videre utvikle fotball kunnskap og ta steget inn i dommer rollen, så gi
beskjed til styret.

Eget trenerteam for juniorer
Klubben trenger et eget junior trenerteam. Og styret ønsker å følge oppskriften som andre klubber
gjør. Det er at utvalgte seniorspillere som for eksempel kapteiner eller andre motiverte og kvalifiserte
seniorspillere eller foreldre tar ansvar. Klubben sender selvsagt de som ønsker det på trener kurs, slik
at de får en trener utdanning. Spennende og kan anbefales.

Øke junior stallen, stille lag i U15 eller U17 i 2017
Vi har i flere år jobbet med dette. Og vi har økt junior gruppa sakte. Men vi trenger flere. Noe av
utfordringen er treningstider om vinteren så lenge gresset er stengt. Og styret jobber med å få bedre
tider til våre juniorer, er vi flere stiller vi sterkere.

Visjon
En klubb for morgendagens ungdommer
For å kunne være en klubb for morgendagens ungdommer, så har klubben en visjon at en gang i
fremtiden 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 styret ønsker å jobbe for. Det er en lang vei å gå, men vi har begynt.

En klubb for videre utvikling av spillere og trenere
Det å undervise, kurse og utvikle trenere, dommere og spillere er et alfa omega for en klubb. Dette er
en av støttepilarene til klubbens overlevelse. Det fordrer til engasjement av flere som da er med å
bygge klubben. Viktig for egen mestringsfølelse og utvikling.

En senior gruppe som er forbilder for juniorer
Viktig for junior spillere og ha gode forbilder i både trenere, foreldre og senior spillere. Forbilder som
gjennom sitt eksempel viser toleranse, tålmodighet, disiplin, respekt, forståelse, lytte og tørr å by på
seg selv. Det og ta vare på ungdommen er viktig, de er morgendagens helter i Warriors drakta.

Grobunn for gode holdninger og sunt fotball hjerte
Holdninger er smittsomme, er din verdt å få?
Viktig tenke over. En klubb med negativitet, baksnakking og egoistiske holdninger vil ikke klare å
eksistere i det lange løp. Vi er heldigvis ikke en slik klubb. Viktig at alle medlemmer, spillere, trener og
foreldre er med på å skape en trygg klubb med gode holdninger. Det å være stolt av idretten vi driver
med er bra, men like viktig å vise respekt for andre idretter. Vi må respekter andres ønsker og
interesser for å få en gjensidig respekt for hva vi står får.
Et sunt fotball hjerte er å brenne for idretten, inviterer andre til å bli med å prøve, står opp for
sporten vi driver med, og er ikke flau over å holde på med det. Selv om kanskje venner på skole, jobb
eller familie mener og tror noe annet.

En klubb med stødig og god økonomi
Det å ha langsiktige mål og visjoner er viktig, derfor må en 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 så koster det. Og vi må begynne nå å spare for å kunne nå de målene
om eget tilholdssted, trenings sted og klubbhus. Klubben ønsker også engasjere/ansette en
hovedtrener og det koster også penger. For at vi skal klare dette trenger vi å finne
samarbeidspartnere for å kunne hjelpe oss fremover, dette er en av oppgavene for styret, men vel så
viktig så er det alles ansvar og hjelp til med å finne eventuelle kandidater til dette.

Økonomi (Fjorårets resultat 2015, Budsjett 2016, 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.
Utgifter siste 4 årene:
2012
67.062,-

2013
122.812,-

2014
287.290

2015
292.392

Inntekt 2015 Utgift 2015
342.523
292.392

Årsresultat 2015
50.131 (-21.048 i 14)

Årsslutt, balanse på konto
2012
2013
35.399
60.626

2014
39.578

2015
89.720

Etter å hatt et negativ resultat i 2014, så har klubben klart å snu det et positivt resultat i
2015. Vi stoppet en negativ utvikling, og håper at klubben fremover vil klare å holde samme
kurs som årsregnskapet for 2015 viser. Klubben trenger en stødig og god økonomi for å være
rustet til de utfordringer som kommer og for å kunne oppfylle klubbens mål og visjon i årene
som kommer. Det å alltid søke etter muligheter og anledninger til å få inn midler ved hjelp av
kontingenter og dugnad. Salg og sponsorer er styrets ansvar til å finne løsninger, årsmøtet
bestemmer, men medlemmer av klubben gjennomfører. Fokus på økonomiske i klubben er
alfa omega for klubbens eksistens. Og det fordres at alle medlemmer forstår det og bidrar.

Budsjett for 2016
Estimerte utgifter
Kr. 50.000 Bane/Hall leie
Kr. 95.000 Kurs, reise, opplæring
Kr. 45.000 Lagutstyr (Takle shield osv)
Kr. 95.000 Senior drakt sett, 45 x 2 (11 mann)
Kr. 20.000 Rekvisita, forbruksmateriell
Kr. 30.000 Seriespill/dommeravgift/Reise avgift
Kr. 335.000 Totalt estimerte utgifter for 2016
Estimerte inntekter
Kr. 170.000 Kontingenter
Kr. 80.000 Dugnader
Kr. 90.000 Sponsorer/Tilskudd/Fan Gear.
Kr. 340.000 Totale inntekter.

Revisors beretning av årsregnskapet 2015
Drammen Amerikansk Fotballklubb
Beretningen er gjort av 2 av klubbens medlemmer, da klubben ikke har ansatte og ei heller
omsetning over 5 millioner kroner.
Uttalelse om årsregnskapet 2015
Vi har revidert årsregnskapet som består av klubbens inntekter og utgifter, som består av
balanse pr. 31.12.14 og 31.12.15. 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 og anser årsregnskapet 2015 i samsvar med lov og
forskrifter og gir rettvisende bilde av Drammen Amerikansk Fotballklubb og at deres
resultater og kontantstrømmer er riktig ført for 2015.
Dato: 10.03.16
_________________________________
Linda Karina Wang ft.21.02.76

__________________________________
Andreas B Lundgård ft.20.03.86

