Årsberetning 2020
Foreldreutvalget i BSK Innebandy
Foreldreutvalgets styremedlemmer
Tone Hesterskog, leder, (G2002)
Michael Hesterskog, økonomiansvarlig
Stine Mørk, kioskansvarlig (G2009)

Foreldreutvalgets øvrige medlemmer
Marianne Karlsen (G/J2011) etter sommeren
Olga Perez (G2010)
Beate Bjerch-Andresen (G2010) etter sommeren
Thor Erik Skarpen (G2007/2008)
Henriette Eriksen (G2004/2005)
Håkon Taule (G2003) frem til sommeren

Et annerledes innebandyår
Året 2020 har vært preget av den pågående pandemien, med delvis sosial nedstenging og
strenge smittevernstiltak. Januar og februar forløp som normalt hvor vi gjennomførte syv
kampdager, inkludert en aktivitetsserie for G10. Men i mars ble det brått stopp på all aktivitet.
Ingen flere kamparrangement, ingen cup’er og ingen sosiale tiltak. På høsten ble det
gjennomført tre kamparrangement i starten av sesongen (G13 og G16) før det igjen var stopp i
all aktivitet. Vi skulle bl.a. arrangert Aktivitetsserie 8. november og Minirunde 21. og 22.
november.
Kiosk
Kiosk er normalt en viktig inntektskilde for FU og bidrar til å skape godt miljø og god
stemning i hallen ved kamparrangementer. I 2020 har det vært minimal kioskdrift da det har
vært få kampdager og begrensede muligheter pga. smittevern. Heldigvis var det begrenset
med varer i kiosken da pandemien gjorde at vi måtte stenge helt ned, men de varene som ved
årsskiftet var igjen har gått ut på dato og er således tapt.
Sommer- og juleavslutninger
I juni ble det arrangert en internturnering som sommeravslutning, men med begrenset sosialt
opplegg. FU kunne likevel stille med noe servering av drikke og fikk dermed brukt det meste
av bruslageret i kiosken. Juleavslutning var det ikke mulig å arrangere i 2020 pga. pandemien.
Norway Cup
Norway Cup 2020 ble avlyst. NC er den største inntektskilden for foreldreutvalget, så
avlysningen påvirker FUs økonomi betydelig. Vi håper at det vil være mulig å arrangere
Norway Cup igjen i 2021, men er forberedt på at det i så fall blir en betydelig redusert variant
enn tidligere.

Side 1/3

Organisering
Foreldreutvalget har en egen Spondgruppe for kommunikasjon seg imellom. FU-kontaktene
benytter videre sine respektive Spondgrupper for kommunikasjon med sitt lag.
Det er behov for mange frivillige i ulike roller rundt lagene og i innebandygruppa generelt.
Med bortfall av inntekter fra Norway Cup og kiosk kan det også bli behov for å skaffe
inntekter på andre måter fremover, som f.eks. andre varianter av dugnader. Vi håper at enda
flere foreldre ønsker å involvere seg i BSK Innebandy i kommende sesonger.
Møter gjennom året
I 2020 ble det avholdt FU-møte 16. januar, i tillegg til årsmøtet 12. februar.
Leder for FU, Tone Hesterskog, har deltatt på styremøter i innebandygruppa gjennom hele
året, samt felles trener- og lagledermøter.

Sosialt
Foreldreutvalgets viktigste prioritering er å styrke det sosiale miljøet i innebandyen. Et godt
miljø på tvers av aldersgrupper er en forutsetning for å lykkes med sportslig fremgang og
kontinuitet. FUs midler er til for å støtte sosiale og trivselsfremmende aktiviteter. I h.t. FUs
styringsdokument legges det opp til en støtte på kr 500,- pr spiller pr år for aldersbestemte lag.
For å få støtte til aktiviteter skal det søkes i forkant av gjennomføring ved å sende epost til
lagets FU-representant, eller direkte til FU-leder. FU presiserer også at utgifter kun kan
refunderes på bakgrunn av gyldig kvittering og deltakerliste skal vedlegges. Selv om FU kan
dekke en del utgifter ved cup’er ol., må det også påregnes en egenandel for spillerne.
I 2020 har det knapt vært aktivitet av denne typen, men vi håper det snart blir mulig å reise på
cup ol. igjen.

Økonomi
Inntektene har i 2020 vært betydelig mindre enn tidligere år, men det har også kostnadene
vært da det ikke har vært mulig å hverken dra på cup’er eller arrangere særlig med andre
sosiale aktiviteter. Det var budsjettert med et bidrag til innebandygruppa på kr 70.000,-. Dette
er ment å være bidrag til trivselsfremmende tiltak, men de typiske tiltakene har det ikke vært
mange av i 2020. FU valgte likevel å overføre 60 000,-. Gruppa har hatt et sterkt fokus på å
holde lagene i gang med så god aktivitet som mulig og for at våre unge skal kunne trene
sammen på en forsvarlig måte til tross for omstendighetene. Dette tenker vi har bidratt til god
helse og trivsel i et ellers vanskelig år.
Inntektene fra Norway cup var i 2020 (2019) 0,- (67 950,-). Omsetningen i kiosken var 19
626,- (68 435,-) og varekosten 5 304,- (16 679,-). Fortjeneste i kiosken ble dermed 14 322,(51 756,-).
Det er søkt om kompensasjon på 20 035,- for tapte kioskinntekter og 16 420,- for tapte
billettinntekter, totalt 36 455,- gjennom krisepakke 3 som er lagt inn i resultatet slik at
omsetning er 56 081,Det er utbetalt 80 109,- (103 715,-) til støtte til aktiviteter i 2020 (2019).
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Lag
Minirundelag (2012 og
yngre)
G/J9 (2011)
G10 (2010)
G11 (2009)
G13 (2007/08)
G16 (2004/05)
G17 (03) kun vår
G18 (02)
A-lag
Annen støtte

Innebandy gruppa
Totalt

Ant.
Formål
spillere
8
12
9
9
17
16
3
4
22

Beløp 2020

Sosialt
Cup/ sosialt
Cup/ sosialt (Gothia)
Cup/ sosialt
Cup/ sosialt
Sosialt
Gaver/ gavekort/ avslutninger
Generell støtte til
innebandygruppa i h.t.
budsjett og billettsalg for
innebandygruppa

0,0,356,0,2 393,7 530,0,0,6 153,3 208,60 000,79 640,-

(2019)
0,0,0,3 813,4 414,6 250,10 402,5 996,0,4 600,-

67 950,103 425,-

Regnskapet for 2020 er gjort opp med et underskudd på kr 29 258,- I 2019 var det et
overskudd på kr. 16 246,-. Pr 31.12.20 hadde FU en utestående gjeld på kr 1 055,-. Alle andre
kostnader som FU har innvilget i 2020 er utbetalt pr 31.12.2020.

Utsikter
FU har fortsatt god økonomi pga. oppsparte midler fra tidligere år. Det er FUs intensjon at de
årlige utgiftene normalt skal tilsvare de årlige inntektene og at det ikke skal være vesentlig
overskudd hvert år. I 2021 håper vi at aktiviteten skal komme godt i gang igjen, i hvert fall fra
neste sesong, og tenker at det vil være behov for å fokusere ekstra på det sosiale miljøet og
samholdet i og mellom lagene. FU budsjetterer derfor med ekstra høye utgifter i 2021 og
oppfordrer lagene til å søke tilskudd til ulike aktiviteter. På lengre sikt ser FU for seg at når
den nye hallen til BSK (forhåpentligvis) står klar høsten 2023 kan FU bidra med støtte til
utstyr, kioskfasiliteter ol. til glede for alle våre spillere og besøkende.
Til slutt takker foreldreutvalget trenere og lagledere for deres innsats for å kunne gi våre
spillere et best mulig treningstilbud i et spesielt utfordrende år.

Bekkelaget, 17. januar 2021
Foreldreutvalget Innebandy, Bækkelagets Sportsklub

Tone Hesterskog, FU-leder
(signert)
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