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Styrets sammensetning 

• Leder: Gorm Haugen, Tlf 908 59 352, gorm.haugen@hotmail.no 

• Nestleder: Kjetil Bjerkevoll, Tlf 996 39 829, kjetil.bjerkevoll@soprasteria.com 

• Styremedlem (Barneansvarlig) Kaja Kjølen: Tlf 913 81 959, kajakjolen@hotmail.com 

• Styremedlem (Eiendom): Jim Roger Engen: Tlf 996 39 803, jimrogerengen@msn.com  

• Styremedlem (Sekretær): Kari Bjerknes, Tlf 941 12 904, kari382002@yahoo.no  

• Styremedlem (Ski), Arild Heldal, Tlf 907 91 121, arild.heldal@gmail.com  

• Styremedlem (Allidrett), Ikke representert i 2022 

Styrets arbeid 
Styret avhold 5 styremøter i fjor og hadde 2 teamsmøter for å drøfte enkeltsaker.  Dette er vesentlig 

mindre møter enn normalt, men det har vært vanskelig å finne tider som passer.  Vi har for 

kommende år laget et forslag for styremøter og denne er tilgjengelig på vårt Årshjul som ligger på 

vår hjemmeside 

• Viktige saker som har blitt behandlet  

o Oppussing av klubbhuset, et samarbeide med Nesbru Videregående skole, 

Tilrettelagt opplæring.  Prosjektet går over flere år til en svært lav kostnadet.  Vi 

betaler for materialer og et administrasjonsgebyr på kr 500,00 per dag de er på 

klubbhuset.  Prosjektet er forventet ferdig sommeren 2024 

o Oppgradering av lysløypa.  Denne prosessen har pågått over flere år og klubben har 

brukt mye penger på å komme i gang.  På slutten av fjoråret sendte vi inn en søknad 

om tippemidler og vi har søkt kommunen om en kommunal lånegaranti (Saken er til 

behandling).  Samtidig ber vi kommunen om et tilskudd til resterende kostnader og 

at de forskuddsbetaler tippemidler så sant den blir innvilget.  Det er for øvrig en sak 

på agende vedrørende dette prosjektet. og at de vil være med å finansiere  

• Antall styremøter og andre møter styret har arrangert  

o Aktive lokalsamfunn, Samarbeid mellom idretten og kommune om å skape  

• Årsmøtet i Asker Idrettsråd 

Idrettslagets organisering 

• Medlemmer i valgkomité: Emil Haugen, Lene Kristiansen-Fox 

• Medlemmer i kontrollutvalg: Ingen kontroll komite ble valg på siste årsmøtet.  Styret fikk i 

oppdrag å finne kontrollutvalg, men har ikke lykkes.  Styret har funnet kandidater til neste 

årets kontrollutvalg.  

• Allidrett / Fotball, eget styre 

o Barn opp til 13 år 

o Kvinnefotball 

o Herrefotball (nystartet i år) 

• Ski / Skiskyting / Lysløype, eget styre 

o Få aktive 
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Aktivitet 

Årsrapport for Allidrett og Fotball 2022 

Styret i Allidrett/fotballgruppa i 2022 
Leder/Økonomi: Lene Kristiansen Fox 
Materialforvalter/dugnadsansvarlig: Jim Roger Engen 
Kiosk: Ann-Helen Andreassen Pettersen 

Fotballskole: Kaja Kjølen 
Allidrett: Kaja Kjølen 
 

Gruppen har i 2022 bestått av: 
Både Allidrettsgrupper og Fotballgrupper på ca. 140 barn under 13 år i 
tillegg til Damelaget. 
Det har vært meldt på lag til seriespill fra og med de som fylte 6 år, til og 
med de som fylte 11 år. 

 
Trening 
Vinteren 2022 leide vi treningstid på Slemmestad kunstgress til de lagene 
som ønsket det. Banen er stor og flere lag delte bane og trente samtidig. 
Det er dyrt å leie bane på Slemmestad kunstgress, men dette er viktig for de 
eldste lagene da de tilgjengelige gymsalene blir for små. 
Allidrett og fotball-lagene har også trent inne på Torvbråten flerbrukshall 
og Sydskogen skole. De yngste gruppene med allidrett har også lagt opp til 
variert trening. Når det gjelder disse gruppene er det mye opp til trenere å 
lage et opplegg som alle synes er moro. 

 
Aktivitetsdag 
Dette året ble det arrangert en aktivitetsdag. Det var denne gangen flest 
barn fra Bødalen som deltok. Amasonejentene stilte opp som instruktører, 
og de bidro med annet som måtte gjøres. 

 
Cuper 
Lagene våre var representert på mange forskjellige cuper rundt om i 
Buskerud og andre nabofylker. 

Våre lag klarer seg oftest veldig bra mot motstandere i samme alderstrinn. 
Det er moro å reise på cup, og møte lag man ellers ikke møter i serien her 
hjemme. Vi oppfordrer lag til å reise på cup, både for det sportslige, men 
også for å oppnå sosialt samhold innad i lagene. 
Damelaget 
Damelaget spilte sine hjemmekamper i Bødalen. Damene spilte i 7’ er serie i 
2022. Denne sesongen ble høstsesongen delt i en førstedivisjon og en 
andredivisjon. Damene kom på 4. plass i dette sluttspillet. Damelaget består 
av ca. 20 spiller, hvor noen er mer aktive enn andre. Damelaget trenger inne 
en dag i uka på Slemmestad barneskole. 

 
Økonomi 
Rehabiliteringen av BIF-huset og mangel på kioskansvarlig har bidratt til at 
vi har ikke hatt så høye kioskinntekter. Etter sommeren fikk vi inn en ny 
kioskansvarlig og vi satte i gang kioskdriften igjen. 
Største utgiften for gruppen dette året er vedlikehold av vår egen bane og 



 

4 
 

leie av kunstgressbanen på Slemmestad i høst-, vinter- og vårsesongen. 
Vipps er fortsatt flittig brukt som betalingsmåte i kiosken. 

 
 
Samarbeid med Sport 1 Slemmestad 
Vi har fortsatt et godt samarbeid med Sport 1 Slemmestad. 

 
Nytt styre i 2023 
Leder (administrativt): Heidi Sparem 
Økonomi: Ann-Helen Andreassen Pettersen 
Kiosk: Ann-Helen Andreassen Pettersen 
Allidrett, kurs og oppstart nye lag: Kaja Kjølen 
Medlemsregister, fakturering, sponsorinntekter: Kjetil Bjerkevoll 
Trenerkontakt/Fair play-ansvarlig: Thomas Baarsrud 
I tillegg har vi disse rollene som bidrar, men som ikke er i styret: 
Dommeransvarlig: Martin Asphaug 
Materialforvalter: Jarle Negård 

 

Medlemstall 
Medlemsoversikten er fordeler seg som følger.    

 Allidrett Ski/Ski Skyting Totalt 

Medlemmer 0-6 år 84  84 

Medlemmer 7-19 93 5 98 

Medlemmer 20-26 2 2 4 

Medlemmer 27-100 84 2 86 

Totalt 263 9 272 

 

Styrets økonomiske beretning 
Klubben har god økonomi og alle gruppene har et realistisk forhold den virkelighet vi lever i.  Den største 

utgiftsposten i 2022 var rehabiliteringen av klubbhuset.  Klubben har oppsparte midler, men søker også på 

ulike tilskudd slik at man får mest mulig for pengene.  Arbeidet med klubbhuset vil pågå til 2024.  Grunnen til 

at det tar lang tid er at selve rehabiliteringen gjøres sammen med Nesbru Videregående skole, tilrettelagt 

undervisning.  

Vi legger ved årsregnskapet som vedlegg 

Vi mangler kontrollutvalgets beretning, dette er svært beklagelig. Dette må årsmøtet diskutere og tas stilling 

til. 


