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Furnes Fotball 

Styrets beretning for 2020 

 

Styret i 2020 har bestått av: 

- Leder:   Edgar Halvorsen 

- Nestleder: Linda Lunde 

- Medlem: Vegard Engebretsen 

- Medlem: Jan Erik Pettersen 

- Medlem: Bent Roger Hegg 

- Medlem:  Helge Moseby 

- Medlem: Elise Berger 

- Medlem: Lene Luneng Nilsen 

 

Styremøter: 

Det har i løpet av 2020 blitt avholdt 6 styremøter. Det har også vært avholdt møter i de forskjellige 

utvalgene. Det har vært mulig å delta på møtene via Teams. 

Korona: 

2020 har vært ett veldig vanskelig år på alle mulige måter, men spesielt for spillerne våre. Yngres 

avdeling fikk mulighet til å gjennomføre en amputert sesong hvor det ble spilt kamper med rest-

riktive koronaregler, noe som var veldig gledelig. Dessverre fikk ikke de over 20 år mulighet til å 

spille kamper i det hele tatt. De har periodevis kunne trene med restriksjoner, men det har uan-

sett vært en vanskelig sesong. Kiosk og drift har naturligvis også lidd av dette viruset.  

 

Økonomi: 

På tross av korona og bygging av hall må økonomien i klubben sies å være god. Omsetningen i 

2020 var ca 230.000,- lavere enn 2019 mens driftsutgiftene i 2020 var ca 350.000,- lavere enn 

2019. Renteutgiftene var 236.000,- kroner høyere i 2020 kontra 2019. Ser man bort ifra avskriv-

ninger ( 124.000,- ) og tap på fordringer ( aktivitet og treningsavgift i NIF kr 151.000,- ) så har selve 

driften gitt ett overskudd på ca kr 218.000,- før finansutgifter. Ser man bort ifra avskrivninger som 

de neste årene vil ligge på rundt kr 300.000,- pr år ( regnskapsteknisk ) er klubben i god posisjon til 

øke egenkapitalen i årene som kommer. 
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Representasjon: 

Klubben har gjennom året vært representert på trenerkurs i regi kretsen. Klubben har også hatt 

kandidater blant spillere i både krets, sone og team og har vært representert i samarbeidsmodel-

len til Hamkam. Vi er også stolte av at Kretsen har engasjert vår egen Tom Helgesen til å jobbe 

med Fair Play på kretsnivå. I tillegg har Vegard og Jan Erik gjennomført lederkurs! 

 

Sportslig: 

Se egen beretning. 

 

Aktivitetsutvalg: 

Se egen beretning. 

 

Økonomiske tiltak: 

Årets klubbdugnad var spekepølser, noe som ble tatt godt imot. 

Sponsorinntektene økte betydelig i 2020 og ble i overkant av 200.000,- , klubben trenger likevel en 

eller flere dedikerte personer i rollen som «sponsoransvarlig» 

Klubbens baner og klubbhus har i liten grad blitt utnyttet i 2020 pga Korona. 

 

Klubbhuset: 

Klubbhuset har i noen grad blitt brukt under sesongen. 

 

Kiosksalg: 

Kiosken har naturlig nok hatt en stor reduksjon i omsetningen da aktiviteten på anlegget har vært 

lav pga Korona. 
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Fotballskoler: 

Furnes excel academy kunne dessverre ikke gjennomføres da de Engelske instruktørene ikke fikk 

lov å komme til Norge. 

Tine fotballskole ble gjennomført 15-16 august og ble som vanlig en ubetinget suksess selv om 

deltagelsen var noe mindre i år. Det er fantastisk å se hvor godt miljø denne skolen skaper på tvers 

av årganger, ferdigheter og kjønn. 

 

 

 

Sosiale tiltak: 

Det har vært begrenset med sosiale tiltak i 2020 men det har vært noen små arrangementer i de 

respektive kohortene i form av grilling og korte samlinger. 

 

Aktivitetsavgift og medlemsavgift: 

Det ble ikke vedtatt noen økning i avgiften for 2020. 

 

Baneanlegg: 

Det var med stor glede vi kunne åpne hallen den 17 oktober. Taler fra støttespillere, venner og sel-

veste ordføreren gjorde dagen helt fantastisk for alle unge spillere som hadde møtt opp. Yrende 

liv på splitter nytt kunstgress under ett varmt tak, samt pølser, saft, vafler og kaffe med noenlunde 

gode smittevernstiltak markerte en ny æra for Furnes Fotball og bygda vår.   

 

 


