Årsberetning for Solberg sportsklubb
Avdeling: Hovedstyre (HS)/ Daglig Drift
Endringer i ledelsen
Utvikling i antall
medlemmer.
Daglig drift

Aktiviteter

Endringer i hovedstyret 2021.
Ny leder: Frode Engedal
Leder fotball : Bård Kvamme, Robert Storberget
Medlemstall 31.12.20 var det 956
31.12.21 var det 960
Etter litt rydding i klubbadmin er tallet pr nå 903
medlemmer.
Frode Engedal: Leder
Jan Moen: Nestleder
Cecilie Frivoll: Kasserer
Lisbeth Kristoffersen: Renhold
Ronny Haugen: It, medlemsregister
Tone Gundhus: Medlemmer klubbadmin
Kjersti Engedal: Husstyret
11 møter i Hovedstyret og Daglig drift. Noen fysiske
og noen teamsmøter pga covid.

Oppfølging av Etisk
veileder (spesielle
satsninger)

Vi har jobbet med å få dette på plass og ut til
særgruppene. Målet er å få dette innarbeidet så alle
særgrupper og lag bruker dette som en del av sitt
daglige virke.

Litt om HS utvikling,
ambisjoner, etc:

Hovedstyret (HS) og Daglig drift har jobbet mye mot
Drammen kommune og kommunens manglende
harmonisering.
Vi fikk til slutt igjennom i kommunestyret at vi får
tildelt 1 mill i fast driftsstøtte. Dette dekker noe av
det vi trenger fordi vi drifter eget anlegg. De fleste
anlegg i Drammen er driftet av Drammen kommune.
Vi fortsetter jobben mot kommunen og målsettingen
om full harmonisering. Det mangler fortsatt om lag 1
million.
Vi har også startet en prosess med Drammen
kommune for å få overført lånet i DNB til
Kommunalbanken. Lykkes vi vil det føre til kraftig
reduksjon av rentebelastningen.

Økonomi-(overskuddunderskudd )

Eventuelt

Vi har fått på plass en ny nettside med onlinebooking
av møterom og storsal og SharePoint løsning for
lagring av dokumenter og nytt tråløst nett.
HS har også jobbet med skolen og prosjektet «Aktive
lokalsamfunn.» Dette er en ordning som Drammen
kommune og Idrettsrådet står i spissen for. Vi er nå i
dialog med skolen for å få dette til, og skal begynne
med å arrangere Åpen hall etter skoletid. Først gang
blir i april 2022. Dette vil bringe klubben nærmere
skolene og lokalsamfunnet, og forhåpentligvis være
med og øke medlemstallet i klubben.
Vi har også hatt en prosjektgruppe som har sett på
ansettelse av daglig leder. Dette mener vi er viktig for
klubben å få til. Dersom Årsmøtet er enig, vil vi jobbe
videre med dette i 2022.
Det er også startet opp et prosjekt for å få nytt lysanlegg på hovedbanen. Vi har fått innvilget 1,6 mill av
Sparebanken Øst.
I 2021 har vi et driftsunderskudd på 370 000 kr. Dette
skyldes at vi hadde fått utbetalt kr 190 00 for mye i
spillemidler i forbindelse med Lissos og kr 180 000r i
økte strømutgifter.

Ønsker å takke hovedstyre og daglig drift for et godt
samarbeid i 2021. Vi må også takke Vidar Solberg,
Terje Vold og Ole Grøtterud for jobben som ble gjort
mot politiker i drammen kommune.

