
Årsmelding Hovedlaget IL Fram 2021

2021 - Fortsatt pandemi

Virksomhetsåret 2021 ble andre år på rad hvor all form for drift i IL Fram ble sterkt påvirket av

pandemien. Ekstra utfordrende fremsto perioder hvor pandemien syntes å være på vikende front,

men kom tilbake i en ny bølge. Dette har medført mye innsats for å starte opp aktivitet, som

senere måtte avlyses. Samtidig, av positive forhold, ble retningslinjer for aktivitet og

støtteordninger i pandemitid mer strømlinjeformet og enkle i 2021 og dette har medført at det gitt

situasjonen var et greit aktivitetsnivå og at de største inntektstapene er dekket.

Pandemien har gitt størst utslag blant de voksne. Det merkes både på aktivitetsnivået og

deltakelsen for voksenidretten, men det er også en tydelig tendens innen støttefunksjonene. Å få

tillitsvalgte til verv og å ha deltakelse på sporadiske dugnader synes tyngre enn før pandemien.

Hovedstyret håper dette bedrer seg etterhvert som pandemien avtar.

Størst utfordring i pandemiåret har det vært for hallidrettene og på toppen av uflaks ble også

Skatvalshallen rammet av en vannskade. Det er med glede å registrere at ikke bare har

hallidrettene fått organisert seg gjennom samarbeid med andre lag i dalføret og aktiviteten lar seg

gjennomføre for alle, men det er endog nye lag innen hallidrettene i denne situasjonen. Det sier

noe om IL Frams tillitsvalgte.

Organisering av hovedstyret og ansatte

Følgende sammensetning ble valgt på årsmøtet i 2021.

Leder: Haakon B. Skjervold

Nestleder: Geir Frode Aarstein

Kasserer: Cecilie Laugen Fiksdal (ny 2021)

Styremedlem: Eirik Halstadtrø

Styremedlem: Stian Indegård

Cecilie har i perioder på grunn av høyt arbeidspress blitt støttet av Johan Olav Hegge med sine

oppgaver.

Einar Arne Holm, Lars Magne Vollan og Stian Vollan har i 2021 utført lønnet arbeid for Idrett etter

skoletid (IES).

Ina Sørensen-Skjervold har vært ansatt i 2021 i deltidsstilling i 20% som klubbsekretær.

Lønnssatser er ved utløpet av året justert opp tilsvarende inflasjonen for 2021.

Møter

Hovedstyret har gjennomført seks hovedstyremøter i 2021 og ett møte mellom hovedstyret og

avdelingene i IL Fram. Referater er tilgjengelig ved forbindelse til klubbsekretær.

Anlegg

IL Fram mottok i 2021 utbetalingen av tippemidlene for sjueranlegget på 693.000. Midlene går til

tilbakebetaling av gjeldende låneavtale etter vedtak om dette i hovedstyret. Søknadsberettiget



mva-kompensasjon på 365.682 er ikke utløst, men er revisorgodkjent, og fremmet i søknad om

refusjon. Det er ikke gjenstående midler for dette fra KUD før i 2023, men om midlene blir utløst

dette året er også usikkert på grunn av ganske langt etterslep i KUDs mva-refusjonssystemet.

Sjuerprosjektet er i all hovedsak ferdig med de siste gjerder, benker og miljøtiltak som kom på plass

sommeren 2021. Noe småjustering gjenstår som oppretting av benkene og skilting til den nye

sykkelparkeringen.

Det vedtatte gressklipperinnkøpet av robotklipper er vedtatt kansellert. Dette har sammenheng

med at leverandøren ikke klarte å fremskaffe riktig modell på grunn av et vist containerskip som

satt fast i Suezkanalen og at fremtidige utbyggingsprosjekt gir mindre gjenstående plenareal. For

kommende sesong planlegges det med klipping med en lånt klipper inntil robotklipper tilpasset

riktig areal kan anskaffes.

Det er anskaffet og montert luft til luft varmepumpe til klubbhuset. Dette har gitt både en jevnere

temperatur i salen og kjøkkenet noe som har redusert strømforbruket vesentlig. Strømutgiftene er

ironisk nok på samme nivå som tidligere år grunnet dager med radikalt høyere strømpris.

En akutt dugnad for å reparere strømkabelen som går langs gjerdet vest av sjueren ble dessverre

nødvendig da boring for fundament til de nye benkene førte til jordingsfeil. En ny kabel ble lagt

med håndmakt av et dugnadslag.

Framnes 2.2 påbegynnes til våren med uttrugging av arealet som skal benyttes. Arbeidet i

komiteen for 2.2 har arbeidet jevnt med dette i hele 2022. Den finansielle risikoen er stort sett

uendret fra årsmøtets godkjenning av prosjektet tilbake i 2020 selv om bytte av 11-er dekket er

tillagt prosjektet. Hovedårsaken til dette er bidrag fra avdelingene, støtte fra flere ideelle

organisasjoner og en stor andel planlagt dugnad. Prosjektet inneholder nå friidrettsanlegget,

flerbruksbanen, flytting av volleyballbanen og bytte av 11-er dekket. Sparebank1 Midt-Norge er

positive til finansieringsplanen, men vil ikke gå inn i forhandlinger om vilkår før garanti fra Stjørdal

kommune er avklart. Anmodning om dette er fremmet Stjørdal kommune, men p.t. ikke besvart.

Nåværende leder har sagt seg villig til å koordinere prosjektet videre selv om det er et forestående

lederbytte i laget.

Drift av huset og bane

Driftsmodellen for Framnes er diskutert i 2021. Det er hovedstyrets oppfatning at det har vært en

glidning av opprinnelig, og tidligere ordninger, til et system som ikke gir tilstrekkelig inntekt for å

drifte anlegget. Opprinnelig var idéen at salg fra huset skulle i en andel tilfalle Framnes slik at

inntekter ble tilstrekkelig for å dekke utgifter. Dette ble evaluert av styret og modellen er oppfattet

per 2021 slik at all inntekt går til avdelingene. Dette er vurdert til å være lite bærekraftig noe som

vises gjennom regnskapet. Hovedstyret har derfor vedtatt at  avdelingene som bruker Framnes;

Fotball, BU, Friidrett og Allidrett; beholder all inntekt generert for aktivitet på Framnes, men

betaler en årlig leie for bruken. Den årlig satsen settes av hovedstyret.



Vaskeordningen av klubbhuset ble evaluert senhøst 2021 og avdelingene ønsket ikke fortsette

ordningen. Vask av klubbhuset er derfor bortsatt til en innleid vasker. Denne vasken er knyttet til

utleie og arrangement, hovedprinsippet er fortsatt at bruker vasker etter seg.

Leieprisene er justert til et mer fleksibelt system som gjør at det er enklere å differensiere mellom

forskjellige arrangementer. Både leietakere og IL Fram er så langt fornøyd med systemet.

Aktivitet

Det er ikke gjennomført aktiviteter i regi av hovedstyret annet enn bygge- og vedlikeholdsdugnader

i 2021. Hovedstyret er samtidig særdeles godt fornøyd med avdelingenes evne til å opprettholde

aktivitet. Dette vises godt gjennom avdelingenes årsmeldinger.

Medlemmer

IL Fram har ved utgangen av 2021 1016 registrerte medlemmer. Dette er en oppgang på om lag 80

medlemmer. Medlemskapet i IL Fram er knyttet til aktivitet og til støttemedlemskap. God

forvaltning og oppfølging av medlemmene gjennom de gitte sentraliserte systemer gjør at laget er i

stand til å opprettholde den høye andelen medlemmer.

Idrett etter skoletid

Idrett etter skoletid (IES) ble vedtatt videreført i 2021 til tross for økonomisk tap i 2020. Tapet

skyldtes i det hele pandemien og det ble vurdert at det ikke ville påvirke for 2021. Siden 2021 også

ble et pandemiår er det i ettertid mulig å hevde at vi burde ha ventet et år til. Samtidig er

hensikten med IES å gi et idrettslig alternativ til SFO. Hovedstyret er derfor glad for at IES ble

gjennomført selv med noen færre deltakere enn økonomisk balanse skulle tilsi.

Økonomi

Regnskapet viser et lite overskudd i 2021. Det er driftsutgifter styret har jobbet med å redusere

som fortsatt, etter styrets mening, er for høye. Dette gjelder først og fremst strøm hvor både

strømprisen og effektleddet som styrer nettleien påvirker kostnaden. Strømutgiften er ikke større

enn foregående år, men tiltakene burde ha gitt en vesentlig lavere kostnad.

Én spesifikk utgift i 2021 påvirker regnskapet i vesentlig grad. Dette er en kommunal avgift på

105.081 for vannforbruk. Årsaken er at vannmåleren ikke er avlest på 10 år og det derfor er avgift

for alle disse årenes forbruk. Hovedlaget har appellert til kommunen om en reduksjon i regningen

da kommunen har ansvar for årlig purring for avlesningsresultat. Denne saken er ikke

ferdigbehandlet fra hovedstyrets side.

Hovedlaget har fortsatt nedbetaling av langsiktig gjeld og har i de siste tre driftsår redusert denne

med om lag 1 million kroner. Dette er viktig da renteutgiftene pålyder årlig om lag 75.000.

Utløsning av spillemidlene og forestående mva-refusjon vil redusere gjelden med 1 million i

kommende to driftsår.

Hovedlaget vurderer økonomien som god og likviditeten som tilstrekkelig.



Takk

I 2020 laget hovedstyret en ambisjon om å ha flere sosiale arenaer for alle i IL Fram, kanskje mest

de voksne aktive og tillitsvalgte. Siden dette ikke lot seg gjennomføre kan ikke hovedstyret gjøre

annet enn å sende denne ambisjonen videre som en belønning for de timer som ulønnet

nedlegges av ikke bare ivrige, men også særdeles flinke i alle ledd.

For hovedstyret

Haakon B. Skjervold

Leder IL Fram


