
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 
 
 
Sittende styre har arbeidet fra 6. mars 2018 til 1. april 2019. Årsmøtet ble avholdt på 
Yvenhytta 6. mars 2018, følgende styre ble valgt inn: 
 

Styreleder Christer Knudsen 

Nestleder/ Barne- og ungdomsleder Oddbjørn Hasle Finstad 

Styremedlem og Kasserer Rikard Torbjørnsen 

Styremedlem og FIKS ansvarlig Hege Olsen 

Styremedlem og Old boys representant Rune Johansen 

Styremedlem og A-lags representant Espen Øren  

Styremedlem og utstyrsansvarlig Lene Reid 

    

Lotteriansvarlig Hege Øren Michalsen 

Kioskansvarlig Mona Brenne 

Varamedlem og Husansvarlig Morten Harder Hansen 

Baneansvarlig Jon Olsen  

 
 
 
ADMINISTRATIVT  
 
 
Vår utstyrsleverandør er Prozo, avtalen er forlenget t.o.m mai 2020.  
 
Det har vært gjennomført noe mindre vedlikehold gjennom året, blant annet gjerde mot 
Damveien fra gressbanen, det er bygd nye innbytterbuer, og annet diverse forfallende 
arbeid. 
 
Styret er fornøyd med driften av klubben gjennom sesongen, og styret føler at mye av 
arbeidet som ble lagt ned i 2017 til å få på plass rutiner, og sette seg inn i oppgavene har gitt 
positive resultater i 2018. Men det er fortsatt rutiner og andre forhold som også med jobbes 
med inn i 2019 
 
Det er avholdt 4 styremøter i perioden, dette er sjeldnere enn ønsket, og i 2019 ønsker 
styret noe hyppigere treffpunkter. Det har dog vært flere uformelle møter innad blant 
medlemmene i styret, og vi har hatt tett dialog gjennom året, slik at vi har løst de oppgavene 
som forventes av styret. 
 
Betraktninger: 
 
Yven IF er en breddeklubb, og skal har målsetning om å være en idrettsforening med et godt 
sportslig tilbud til barne- og ungdomsidretten.  
 
Det er behov for økt kompetanse i styret, utdanning av dommere, utdanning av trenere, og 
bedre oppfølging/utstyr til vedlikehold og drift av baner. I 2018 har det vært investert i 



utstyr til måking, salting og behandling av kunstgresset og gressbanen. Det er også inngått 
en avtale med Jon Olsen vedrørende baneansvar og disponering av traktor til klubben.  
 
Det vil fortløpende vurderes behov for oppjustering/vedlikehold av gressmatte evt. 
oppgradering til kunstgress 11\er bane. Dette er ikke vedtatt eller diskutert annet enn 
gjennom innspill og løs dialog.  
 
Yven IF ønsker i.l.a 2019 å bli en kvalitetsklubb. 
 
Nye nettsider blir lansert i 2018. Det er fortsatt lav aktivitet på denne siden, og det anbefales 
at ansvar delegeres til oppdateringer og vedlikehold av siden. Dag Martin Romslo har gjort et 
flott arbeid for klubben i så henseende.  
 
Styret er avhengig av god kommunikasjon og tett oppfølging med trenere og lagledere i 
barne- og ungdomsavdelingen. Styret vil også berømme all innsats som blir lagt i dette 
støtteapparatet, for suveren innsats og god kompetanse og lærevillighet.  
 
 
SPORTSLIG 
 
Yven har i 2018 hatt 13 lag i aksjon: 

• Old Boys 

• Seniorlag herrer 

• 11 lag i barneidretten. 
 
 
Etter fotballsesongen 2018 har Yven mistet et lag i 2007 kullet. Det er på vinteren 2018 
startet et 2013 lag. I løpet av sesongen har vi hatt aktivitet i aldersklassene 2006 – 2012, 
samt A-lag og Old Boys. Høsten 2018 startet det også et ungdomslag i Yven, i regi av 
Torbjørn Tangen, som har etablert seg i løpet av vinteren.  
 
Old Boys ble kretsmestere i serien, og A-laget rykket opp til 6. divisjon. Vi gratulerer med 
gode prestasjoner. 
 
 
 
ØKONOMI 
 
Resultatet for 2018 viser et overskudd på 181 TNOK, sammenlignet med et underskudd på 
145 TNOK året før. Totale inntekter i klubben har for 2018 vært 763 TNOK mot 788 TNOK i 
2017.  
 
Det har i 2018 vært en nedgang i medlemskontingent og treningsavgift siden 2017. Dette 
skyldes i all hovedsak at Yven hadde færre lag 2018. Dette gjenspeiler seg også på 
kostnadssiden, hvor kostnader til seriespill, cuper, dommerutgifter og forsikringer også har 
blitt redusert. 
 



Økte inntekter fra Norsk Tipping skyldes at satsene endret seg fra 5% til 7% på 
Grasrotandelen i 2018. I tillegg har vi periodisert inn utbetaling (i januar 2019) for 4. kvartal 
2018 i årets resultat, slik at vi fra og med nå får korrekt tilhørende inntekt i årene som 
kommer. Denne periodiseringen har ikke vært gjort tidligere. 
 
I posten diverse inntekter ligger det gavebidrag fra Sarpsborg 08 på kr. 50 TNOK. Sarpsborg 
08 besluttet høsten 2018 og gi 50 TNOK til alle samarbeidsklubbene i Sarpsborg. Yven IF 
takke for bidraget – dette kommer godt med. 
 
Vi passer samtidig på å takke alle våre sponsorer for deres bidrag. 
 
Mona Brenne har administrert kiosken og betjeningen har gått på omgang i barne- og 
ungdomsavdelingen. Dette fungerer fortsatt utmerket. En takk til alle som har bidratt. 
 
Takker Old Boys for deres bidrag, både økonomiske bidrag og dugnader. 
 
Til slutt vil styret takke alle aktive, lagleder, trenere, komiteer og alle andre som har gjort en 
innsats for klubben. Uten dere hadde vi ikke klart det.  
 
 

 
STYRET 

YVEN IDRETTSFORENING 
 
 

 
 


