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Styrets sammensetning

Styret har i meldingsperioden bestått av:
Stig Nissen, leder
Per Kristian Rørstad, sekretær og nestleder
Ann Catrin Høyvik, kasserer
Andrea Larsen, styremedlem
Thomas Thiis, styremedlem
Unni Andresen, styremedlem
Margrete Hall Christensen, styremedlem
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Andre verv

Arrangementskomité: Ann Kristin Almås
Valgkomité: Michael Angeloff, Eli Øydvin og Ingrid Tveite
Revisor: Jack Willy Olsen
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Styrets arbeid

3.1 Generelt om styrets arbeid
Styret har hatt 8 møter i rapporteringsperioden. Viktige saker har vært oppfølging av
partiene og gjennomføring av arrangementer og aktiviteter for de ulike partiene.
Hvert turnparti har hatt en kontaktperson fra styret. Styret har fulgt opp krav om
idrettsregistrering, trenerlisenser, konkurranselisenser, politiattester, kontrakter til
trenere og nødvendig kursing av trenere.
3.2 Innkjøp av nytt utstyr
Tumblingbanen fra juni 2003 ble i juni oppgradert med nye matter og nytt overtrekk.
Dette var nødvendig fordi mattene var gått fra hverandre i skjøtene. I tillegg til at
skaden ble utbedret, ble tumblingoverflaten nå stivere og mer lik den turnerne treffer
på i konkurranser. Dette var en stor investering (rundt 50000),og har vært en sterk
medvirkende årsak til at vi for 2011 har gått med et lite underskudd.
Det ble også kjøpt inn en 4-delt skumsplint (en slags bukk bestående av 4 deler
festet sammen med borrelås).
Av fremtidige ønsker er en stivere og mer stabil trampett og et springbrett med
stålfjærer (som har bedre sprett enn de gamle springbrettene).
3.3 Prøveprosjekt: nytt turnparti
Styret startet som et prøveprosjekt opp et nytt parti – ungdomspartiet – i januar
2012. Ideén kom fra hovedtrener Elise Mühlbradt. Hensikten med partiet er å gi et
tilbud til ungdom over 15 år, som gjerne vil lære en del turnmomenter og ha det gøy,
men som ikke ønsker å delta i konkurranser. Turnpartiet tar en time av
konkurransepartiets treningstid (ned til 1,5 time), men dette kompenseres delvis ved
at konkurransepartiturnere som har nådd ungdomsskolealder kan delta uten å betale
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ekstra kontingent.
Med dette nye turnpartiet håper vi på å bremse frafallet av ungdom, spesielt gutter,
fra foreningen. Vi regner med at det vil gi konkurranseturnerne våre en ekstra
motivasjon når de også kan vise seg frem blant andre ungdommer. Prosjektet har
ingen negative konsekvenser for foreningens økonomi, og vil på sikt kunne styrke
økonomien gjennom økt medlemsmasse.
I henhold til vedtektene er det årsmøtet som bestemmer foreningens organisasjonsplan. Dette vil derfor bli behandlet som en egen sak på årsmøtet.
3.4 Egne arrangementer og dugnader
Ett av årets høydepunkter for både turnere og foresatte, er juleavslutningen. Dette er
en fin anledning for turnerne til å vis hva de har trent på i løpet av året – og i tillegg
kommer nissen. Dette er en ikke ubetydelig inntektskilde for foreningen. Årets
overskudd var omlag 15000 kroner. Arrangementet krever en del innsats fra
arrangementskomiteen, styrets medlemmer og andre foreldre. Takk for god innsats!
En annen inntektskilde er dugnad hos Nofima som har behov for testpersoner av ulik
alder og kjønn til sine undersøkelser. Foreldre har meldt seg på en dugnadsliste hos
Nofima som velger ut personer etter behov. Dette ga oss en inntekt på 8000 kroner i
2011.
3.5 Nettsider, påmelding og administrative rutiner
Foreningen har egne nettsider hvor vi løpende legger ut informasjon om aktivitetene
i foreningen. Styret prøver å unngå masseutsendelse av epost, men det brukes i
forbindelse med arrangementer slik som juleavslutning, årsmøte o.l.
All påmelding til partiene skjer via nettsidene. Dette er en løsning som fungerer
meget bra. Styret føler imidlertid et behov for klarere retningslinjer når det gjelder
medlemskap. De fleste foresatte håndterer dette på en god måte, men vi opplever at
enkelte slutter uten å gi beskjed, barnet ikke møter til trening på tross av at foresatt
har sagt ja til plass, eller slutter etter en eller to treninger. Dette skaper unødvendig
ekstraarbeid for partikontaktene og fører til at ventelistene blir lengre enn nødvendig.
I tillegg fører dette til at vi får lavere kontingentinntekter. Styret tror mye av dette kan
løses gjennom å klargjøre at å si ja til en plass betyr at en plikter å betale kontingent
og treningsavgift så lenge barnet er medlem. I tillegg vil styret vurdere å innføre faste
frister for utmelding slik feks. Kulturskolen opererer med.
Foreningen har i tillegg til de åpne nettsidene, egne nettsider for styrets medlemmer
og trenere med tilhørende epostbokser. Dette fungerer som et digitalt arkiv, og styret
er godt fornøyd med en slik løsning.
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Deltagelse på stevner og andre arrangementer

Som en del av fellesprogrammet ved rådhuset etter borgertoget 17. mai, hadde de
eldste turnerne en oppvisning. Luftige saltoer og andre akrobatiske momenter på
airtracken imponerte et feststemt publikum.
5. november 2011 deltok Ås med et junior mix lag og et rekruttlag på KM i Asker i
regi av Holmen turnforening. For noen rekrutter var dette en fin og spennende debut
der vi blant annet fikk se seniorlag som skulle delta i EM. Det var en veldig fin
2/4

inspirasjon!
Det var også meningen at vi skulle delta på Buskerudtrampetten, men vi var for sent
ute med påmeldingen. Dette er noe å huske på til neste år, da dette er en
konkurranse våre turnere svært gjerne vil være med på, og de var naturligvis skuffet
over at det ikke ble noe av høsten 2011.
I stedet deltok vi søndag 27. november på Totenspretten med to lag; et rekrutt mixlag
på ni stykker og et junior mixlag på seks stykker. Begge lagene kom hjem med pokal
etter en flott innsats! Juniorlaget stakk av med førsteplass på tumbling og
rekruttlaget fikk andreplass på tumbling. Begge lagene hadde lagt opp et program
med nye og mer avanserte øvelser og gjennomførte med stil og overbevisning.
Gratulerer til våre turnere for en flott innsats!.
På nyåret, 4-5 februar dro vi til Lillehammer og Opplandspokalen med et junior mix
lag, et junior jentelag og et rekruttlag. Denne konkurransen er stor og også en
inspirasjonskilde. I tillegg kan vi glede oss over at junior mix laget kom hjem med
andreplassen i trampett og rekruttlaget fikk en god 4. plass på trampett! Dette var
både foreldre, trenere og turnerne stolte av. Litt kjedelig var det at en turner ble
skadet under oppvarming og måtte dra til legevakten med forstuet håndledd/tommel.
Å være med i konkurranser og oppvisninger er både en motivasjonsfaktor og en
inspirasjonskilde for konkurransepartiet i tillegg til at det skaper samhold og lagånd.
Det virker som om det er akkurat passe med i gjennomsnitt et par konkurranser i
halvåret.
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Trenersituasjonen

Ås turnforening har for tiden fire hovedtrenere og 10 hjelpetrenere. To hovedtrenere
har sluttet i løpet av året: Vigleik Dale og Juliane Sunde. Begge har lagt ned en
betydelig innsats i foreningen! Styret har ansatt tre nye hovedtrenere i rapporteringsperioden: Nora Klevjer Thøgersen, Elise Mühlbradt og Aurora Østberg Olsen.
Alle våre hovedtrenere er studenter ved UMB og har turn-/trenerbakgrunn fra sine
hjemsteder. Det har så langt vært relativt enkelt å rekruttere nye trenere, og ung domspartiet ser også ut til å kunne fungere som en rekrutteringsarena.
Hjelpetrenerne er i hovedsak rekruttert fra egne rekker. Av naturlige årsaker er det
større utskiftninger blant hjelpetrenerne: sju stykker har sluttet i løpet av året.
Det er gjennomført ett trenermøte hvor vi gjennomførte en enkel spørreundersøkelse
for å bla. kartlegge forventinger til trenerjobben. Styret har som mål at vi skal ha
fornøyde, motiverte og kompetente trenere. Kursing er en viktig del av dette, og
trenerne sendes på kurs ved behov og ønske.
Tradisjonen tro har det vært arrangert to trenersamlinger på Buggen i forbindelse
med semesteravslutning. Vi tror det er viktig for det sosiale samholdet at trenerne
møtes også utenfor turnmatta.
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Medlemmer og turnpartiene

Aktivitetene i foreningen har vært organisert på følgende måte:
Parti

Treningstid

Kontaktperson i styret

Knøttene (4 – 5 år)

Tirsdag 17.30 – 18.15

Andrea Larsen

Lekeparti 1 (5 – 6 år)

Tirsdag 18.30 – 19.15

Andrea Larsen

Lekeparti 2 (6 – 7 år)

Torsdag 18.00 – 18.45

Thomas Thiis

Gøy i gymsalen (7 – 9 år)

Torsdag 19.00 – 19.45

Thomas Thiis

Troppsgymnastikk (9 – 14 år) Onsdag 16:00 – 17:30

Unni Andresen

Konkurranseparti (11 – 19 år)

Onsdag 17:30 – 19:00
Fredag 16:00 – 18:00

Margrethe Hall
Christensen

Ungdomspartiet (>15 år)

Onsdag 19:00 – 20:00

Stig Nissen

Ved årsskiftet hadde Ås turnforening følgende alderfordeling på sine medlemmer:
<5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

54
73
10
0
Medlemmene over 26 år er styremedlemmene.

>26 år

Totalt
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143

I forhold til fjor har vi hatt en nedgang på 12 medlemmer. Dette skyldes at øvre antall
deltagerer på de ulike partiene er redusert noe i forhold til tidligere – i samråd med
trenerne. Rekrutteringen er relativt god, og det er ventelist for flere av partiene. Økt
opptak for å redusere ventelista vil imidlertid gå utover kvaliteten.
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Økonomi

Regnskapet for 2011 viser et underskudd på 1155 kroner, mens det var budsjettert
med et overskudd på drøyt 20000. Inntektene var noe lavere enn budsjettert (5%) og
utgiftene noe høyere (2%). Størst avvik i forhold til budsjettet var på utstyrskjøp –
som nevnt ovenfor.
Foreningen har en god økonomi med en egenkapital på nesten 225000. Dette
skyldes at foreningen har gått med solide overskudd en rekke år på rad. Det er viktig
å ha en solid reserve. Utstyr er dyrt, og utgifter ved planlagt eller uforutsett
utskiftning og nyanskaffelser kan ikke finansieres over den løpende driften.
Regnskap og budsjett for 2012 behandles som egen sak på årsmøtet.
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510384 Ås Turnforening
Kontonr Tekst

Resultatregnskap mot budsjett

Dato: 21.02.2012

Periode: 1 - 3/2011

Hittil i år

Hittil i år

Budsjett-

Offentlige tilskudd

regnskap
34 288,00

budsjett
40 000,00

avvik i %
-14,3

Medlemsinntekter
Andre inntekter

233 890,00
41 885,00

245 000,00
40 000,00

-4,5
4,7

DRIFTSINNTEKTER

310 063,00

325 000,00

-4,6

Varekjøp

-17 498,39

-10 000,00

75,0

-182 371,50
0,00
-930,00

-202 000,00
-930,00
0,00

-9,7
-100,0
0,0

-51 083,25
-21 597,00

-800,00
-25 000,00

6 285,4
-13,6

Kontorkostnader/trykksaker/aviser
Telekommunikasjon/porto

-4 445,00
-167,90

-17 000,00
-200,00

-73,9
-16,0

Godtgjørelser reise/diett
Arrangementsutgifter

-2 353,00
-1 456,70

0,00
-2 500,00

0,0
-41,7

Lønn og sosiale kostnader
Kostnader lokaler
Leie- / leasingkostnader
Verktøy/inventar/driftsrekvisita
Honorarer/fremmedtjenester

Annonser
Kontingenter og gaver
Forsikring/garantikostnader

-1 186,00

0,00

0,0

-37 084,00

-48 000,00

-22,7
0,0

-852,00

-852,00

9 439,40

0,00

0,0

SUM ANDRE KOSTNADER

-294 086,95

-297 282,00

-1,1

SUM DRIFTSKOSTNADER

-311 585,34

-307 282,00

1,4

-1 522,34

17 718,00

-108,6

367,68

300,00

22,6

0,00

0,00

0,0

367,68

300,00

22,6

-1 154,66

18 018,00

-106,4

-1 154,66
224 503,95

18 018,00
0,00

-106,4
0,0

-1 154,66

18 018,00

-106,4

Diverse kostnader

DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter
Finanskostnader

NETTO FINANSRESULTAT
Årsresultat
Overført annen egenkapital
Sum overføringer

ENDRING EGENKAPITAL

Utarbeidet av: Økonomikontoret AS

Side: 1

Tid:: 17:15

510384 Ås Turnforening
Kontonr Tekst

Balanse m/fjorårstall

Dato: 21.02.2012

Periode: 1 - 3/2011

Hittil i år

Hittil i fjor Endring i
%

Eiendeler
ANLEGGSMIDLER
Maskiner/Utstyr/Inventar

0,00

0,00

0,0

SUM ANLEGGSMIDLER

0,00

0,00

0,0

Depositum

3 250,00

Varelager

2 867,60

3 250,00
8 955,10

0,0
-68,0

Forsk.kostn/Pål.inntekter
Kasse/Bank

1 200,00
236 052,74

2 962,00
224 705,81

-59,5
5,0

SUM OMLØPSMIDLER

243 370,34

239 872,91

1,5

SUM EIENDELER

243 370,34

239 872,91

1,5

-224 503,95

-225 658,61

-0,5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0
0,0

Leverandørgjeld
Skattetrekk/arb.g.avgift

0,00
-14 980,00

0,00
-7 431,00

0,0
101,6

Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

-3 886,39
-18 866,39

-6 783,30
-14 214,30

-42,7
32,7

SUM GJELD

-18 866,39

-14 214,30

32,7

-243 370,34

-239 872,91

1,5

0,00

0,00

0,0

OMLØPSMIDLER

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld

SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAP. OG GJELD
OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Utarbeidet av: Økonomikontoret AS

Side: 1

Tid:: 16:35

Ås turnforening
Budsjett 2012
Poster

Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011

Budsjett 2012

tilskudd1

50823

39086

34288

30000

Medlemsinntekter

196351

221175

233890

235000

23034

62476

41885

40000

270208

322737

310063

305000

-5315

-21654

-17498

-20000

-133245

-161648

-182372

-200000

0

0

0

0

-850

-900

-930

-1000

Inventar/Utstyr/Driftsrekvisita

-1258

-752

-51083

-10000

Honorarer/Fremmedtjenester5

-19999

-43514

-21597

-25000

Kontorkostnader/trykksaker6

-14812

-11144

-4445

-10000

Telekommunikasjon/Porto

-199

-170

-168

-300

Godtgjørelse/Reise/Diett

-4926

-91

-2353

-2500

Arrangementsutgifter

-1297

-2279

-1457

-2500

-860

-200

-1186

-1000

-39240

-38880

-37084

-40000

-684

-762

-852

-1000

-423

4838

9439

10000

-223108

-277156

-311585

-303300

47100

45581

-1522

1700

Finansinntekter

322

298

368

300

Finanskostnader

59

0

0

0

381

298

368

300

47481

45879

-1155

2000

Offentlig

Andre Inntekter2
SUM DRIFTSINNTEKTER
Varekjøp3
Lønn og sosiale kostnader
Kostnader lokaler
Leie/leasingkostnader4

Annonser
Kontingenter/Gaver7
Forsikring
Diverse

kostnader8

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

NETTO FINANSRESULTAT
ÅRSRESULTAT

Kommentarer/forklaringer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Offentlige tilskudd inkluderer kommunalt tilskudd, tilskudd fra NIF og Grasrotandelen.
Andre inntekter inkluderer juleoppvisning, dugnad (Nofima) og salg av klær/utstyr.
Varekjøp inkluderer innkjøp til juleoppvisning o.l.
Leie-/leasingkostnader = postboksleie.
Honorarer/fremmedtjenester er honorarer til regnskapskontoret.
Kontorkostnader/trykksaker/aviser inkluderer kurs.
Kontingenter/gaver inkluderer forbundslisens, kretskontingent, konkurranselisenser,
trenerlisenser, stevneavgifter og blomster el.l. til trenere og avtroppende styremedlemmer.
8. Diverse kostnader inkluderer momskompensasjon fra idrettsforbundet.

Ås turnforening
Valg

Valgkomiteens forslag:
Verv

Navn

År

Leder

Stig Nissen

1

Kasserer

Ann Catrin Høyvik

1

Styremedlem og partikontakt Knøttene og Lekeparti 1 Øyvind Kulseng

2

Styremedlem og partikontakt Konkurranseparti

2

Kristin Ødegård

Arrangementansvarlig
Revisor

1
Sidsel Steneng

Ikke på valg (alle er valgt for et år til)
Nestleder/sekretær: Per Kristian Rørstad
Styremedlem og partikontakt for Lekeparti 2 og Gøy i gymsal: Thomas Thiis
Styremedlem og partikontakt for Troppsgymnastikk: Unni Andresen

Forslag til valgkomite
Andrea Larsen
Margrethe Hall Christensen
Funksjonstiden i valgkomiteen er ett år

1

