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Sportsklubben Speed
FOTBALL – SVØMMING

STIFTET DEN 13 JULI 1918

TILSLUTTET:
OSLO IDRETTSKRETS

NORGES FOTBALLFORBUND
NORGES SVØMMEFORBUND

Hovedstyrets rapport for året 2014 
til Sportsklubben Speeds Generalforsamling

Tirsdag  19.  mai   2015

Hovedstyret har i 2014 bestått av:

Leder: Ola Viken (valgt frem til 2016)
Nestleder: Tove Korneliussen (valgt fram til 2015)
Styremedlem: Grethe Flood (valgt fram til 2015)                        
Styremedlem: Hans Olaf Lier (valgt fram til 2015)
Styremedlem: Bernt Nikolaisen| (valgt frem til 2016) 
Styremedlem: Noureddine Boukili (valgt fram til 2015)
Styremedlem: Terje Malja (valgt frem til 2016 ) 

Varamedlem: Knut Woxholt  (valgt frem til 2015)
Varamedlem: Håkon Røed  (valgt frem til 2015 ) 

Revisorer: Harald Lilleby og Hans Jacob Lilleby

I fraværet av et svømmestyre har hovedstyret oppnevnt både et interimstyre for svømmegruppa og
et arbeidsutvalg for svømmegruppa. Disse har sprunget ut fra hovedstyret og har hatt
rapporteringsplikt og ansvar inn til hovedstyret. 
De av hovedstyrets medlemmer som har deltatt i arbeidsutvalget har hatt hyppig møtevirksomhet,
men det har også hovedstyrets øvrige medlemmer vært betydelig mer møtevirksomhet i 2014 enn
det som har vært vanlig tidligere.

Det har som vanlig i SK Speed kommet foresatte og andre ildsjeler på banen og sørget for at
klubben`s frivillige oppgaver har latt seg gjennomføre.

Hovedstyrets fokus har vært økonomi samt at våre kjernevirksomheter skal gå mest mulig upåvirket
i mangel av et svømmestyre. Et større ansvar for de daglige avgjørelser har vært overført til
klubbens administrasjon.
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Kjernevirksomhetene er definert her i tilfeldig valgt rekkefølge som: 

— Kurs; grunnlaget for hele klubbens drift såvel økonomisk som sportslig.
— Treninger; alle treninger skal foregå etter oppsatt plan.
— Arbeidsmiljø; med over tyve ansatte, og tidvis stor virksomhet, beveger klubben seg

stadig mer over i en verden hvor de profesjonelle kreftene står for klubbens daglige
drift.

— Sosialt; at våre utøvere, med spesielt fokus på våre barn og unge skal ha et trygt og
godt miljø å være i. Her har det blitt lagt stor vekt på trivsesskapende tiltak så som
ekstra samlinger av både sportslig og sosial karakter i ferier mm.

Klubben fremstår i dag med solid økonomi og med erfarne og motiverte mannskaper i såvel den
ansatte som i den frivillige delen av klubben 

Klubben takker alle sine tillitsvalge, og alle andre innen svømming og fotball som gjør en stor
innsats for klubben, for vel utført arbeide.

Etter hovedstyrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter
fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet.

Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter hovedstyrets syn har
betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Hovedstyret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt
opp under denne forutsetningen. 

SK Speed er en forening, og vedtak om anvendelse av overskuddet er derfor ikke aktuelt.

Oslo, 11.05.2015

Ola Viken 
Leder SK Speed

Adresse hovedstyret:
Postboks 5, Kaldbakken 
0901 OSLO
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ÅRSMELDING 2014 FOR SVØMMEGRUPPA

Svømmere

— Januar 2007 – 546 medlemmer, derav 54 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
D-Sprint 

— Januar 2008 – 488 medlemmer, derav 70 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
D-E-F-Mosjon

— Januar 2009 – 442 medlemmer, derav 81 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
E-F

— Januar 2010 – 534 medlemmer, derav 75 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
D-Hai/Delfin

— Januar 2011 – 704 medlemmer, derav 71 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
D-Hai/Delfin

— Januar 2012 – 752 medlemmer, derav 98 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
D-E og F.

— Januar 2013 – 687 medlemmer, derav 108 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
D-E og F

— Januar 2014 – 841 medlemmer, derav 100 konkurransesvømmere i konkurransepartiene A-B-C-
D-E og F

— Januar 2015 – 987 medlemmer derav 109 konkurransessvømmere i konkurransepartiene A-B-
C-D-E-F og Ungdomsgruppa  

Svømmegruppa har deltatt på lokale, regionale og nasjonale stevner og hatt en aktivitet på dette
området som ligger på samme nivå som i 2013.

Sk Speed arrangerte også egne stevner, med våre klassikere OBOS Cup og Speed Open som de
store løftene. Rekruttstevne og klubbmesterskap ble også gjennomført på vanlig måte.

Andre arrangementer

• Januar – juletrefest/årsfest
• Juni – sommeravslutning på Badedammen 
• Juni/juli NM leir Portugal 
• August – oppstartsleir i Løkken 
• August – medarrangør Svømmingens Dag ved Badedammen (Akers Avis m.fl.)
• August, felles oppstartsmøte for hele svømmegruppa på Nordtvet bad 
• Oktober – Høstleir Calella
• Desember – Julesvøm (sammen med Klubbmesterskapet)
• Desember – Nyttårssvøm

Annet

• Styrerepresentanter i Oslo Svømmekrets: Sissel Woxholt
• Diverse forbundsdommere og kretsdommere i 2014:
• Trygve Ravn  (Forbundsdommer / Instruktør / Internasjonal)
• Thor-Inge Jacobsen  (Forbundsdommer / Instruktør)
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• Erik Grøtting  (Forbundsdommer / Instruktør)
• Anne-Grete Grøtting  (Forbundsdommer )
• Ola Viken (Forbundsdommer)
• Dario Aguilera (Kretsdommer)
• Kristian Austveg (Kretsdommer)
• Noureddine Boukili (Kretsdommer)
• Svetlana Strifeldt (Kretsdommer)
• Terje Malja (Kretsdommer)
• Heli Saar ( Kretsdommer )
• Shanjai Balasundaram ( Kretsdommer ) 
• Maiuran Loganathan (Kretsdommer)
• Siyaamala Loganathan (Kretsdommer)
• Elil Ratnansigam (Kretsdommer ) 

Trenere

• Hovedtrener (A og B gruppa): Tudor Ignat/Kristian Thorsvald (ansatt 1. desember 2014 ) 
• Trener C-gruppa Silje Chr Austveg/Kristian Korneliussen 
• Trener D-gruppa David Evja/Kristian Korneliussen 
• Trener Ungdomsgruppa Idha T Valeur frem til sommeren, Kristian Austveg fra høsten 
• Trener E-gruppa: Stian Evja/Tobias Austveg frem til sommeren Heidi M Skjebstad/Ellen

Kessel/Mina Leirvaag fra høsten 
• Trener F-gruppa: Heidi M Skjebstad/Ellen Kessel/Mina Leirvaag 
• Trener G-gruppa Heidi M Skjebstad/Ellen Kessel/Mina Leirvaag 

Stevneutvalg

• Håkon Røed (leder)
• Ola Viken 
• Elizabeth Sagen (premier)
• Terje Malja 

Foreldreutvalg

• Lene Kristiansen/ Jenny Che  (kafe)
• Vibeke Wold, mannskapsansvarlig ved stevner o.l 

Sportslig utvalg 

• Jon Arne Bjerkli (frem til våren 2014 )
• Sissel Woxholt  (frem til våren 2014 )
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Kursvirksomheten / BS-kurs

• Kurskoordinatorer: Kristian Austveg
• Hovedinstruktør: Kristian Austveg / Runa Muller
• Stab med instruktører

Kursvirksomheten har fortsatt veksten fra 2013 og spesielt gledelig er det at antallet barn som går
via Tryggivann øker.

I tillegg leverte kursvirksomheten i 2014 kurs/tjenester til følgende aktører

— UDE i Oslo
Det vært forsterket svømmeopplæring i vinter og høstferie samt sommerskole. Her leier vi ut
instruktører

— Mycall (tidligere Lebara )
Her leverte vi kurs (totalpakke hvor vi ordnet alt med unntak av deltakere) i påske og
høstferie

— Gjensidigestiftelsen, 16 kurs

Økonomi

Svømmegruppa gikk økonomisk bra i 2014 og leverer ett solid overskudd. Dette er grunnet
kursdriftens økte inntekter.

Svømmegruppa går derfor inn i året 2015 med en forsterket økonomi som gir oss et godt grunnlag
for å videreutvikle vår sportslige satsning som er avhengig av et profesjonelt adminstrasjons- og
trenerteam.

For å holde utgiftssiden i gruppa nede, er det vesentlig at alle foresatte bidrar på de dugnads- og
andre aktiviteter som klubben tar initiativ til.

Sportslig status.

Klubben hadde flere flotte enkeltprestasjoner under fjorårets NM-deltakelser, og stafettlagene hadde
også tidvis god prestasjoner.

Fokus for de yngste i svømmegruppa er deltagelse på rekruttstevner, leirer og etter hvert også på
approberte stevner, samt å motivere svømmerne til trening og deltagelse på stevner.

Svømmegruppa hadde full trenerdekning på alle partier, og vi har mange talenter i klubben. Antall
aktive utøvere er stabilt. Som tidligere er det en utfordring å dekke opp med tilstrekkelig antall
treningsvillige utøvere i de yngre årsklasser slik at vi ikke får “hull” i årsklassene. Her jobbes det
med ulike tiltak fra kursavdelingen og inn mot konkurransegruppa.. 
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Vi har en dyktig hovedtrener i spissen for en motivert trenestab. En stor kursavdeling, med planer
om å tilsette person(er) i administrativt arbeid og klubbutvikling. Det bare å fortsette arbeidet med å
videreutvikle SK Speed til en enda bedre svømmeklubb i 2015.

 
På vegne av svømmegruppa

Oslo,  11. mai  2015

Ola Viken 
Hovedstyrets leder 
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SK Speed Fotballgruppas Rapport 2014 

 

 

Styret i fotballgruppa har bestått av Bernt Nikolaisen, leder og styremedlemmene  

Roger Holberg, Oddgeir Holberg, Arne Paulsen, Leif Børstad, Kenneth Leinann og 

Kyrre Paulsen (kom inn i høst etter at nestleder (Kayse Günter Greging) ønsket å trekke seg. 

 

Fotballgruppa har avholdt 1 møte og noen telefonmøter etter behov.  

 

Evaluering av fotballsesongen 2014 

Speed Menn 33 år 2div (Old-Boys) endte som nr 9 av 10 deltagende lag. Mye skader gjennom 

hele sesongen (8 spillere) ble en for stor utfordring for oss. Dobbel serie ble også en større 

belastning spesielt på  bortekampene(lite folk). Tarek Elgaali og Hans Chr. Storeide var 

dommere på våre hjemmekamper. En stor takk til dem begge for god innsats. 

 

Treningene i Manglerudhallen ble derimot igjen en suksess. Dessverre var vi for sent ute med 

å fornye denne treningen for høsten/vinter 2014/15. Vi er skrevet opp på listen for interesserte 

lag for   2015-16.  

Vallhall Drift har tilbudt oss 1 time hver uke i 20 uker f.o.m jan. Ove Siljan og Vidar Arnesen 

har skaffet/organisert treningstid primært for «eldre» seniorer inne i hallen til Aker sykehus. 

Dette kan bli videreført med inntil 2 treninger neste år.   Rommen  SK har ikke kunnet tilby 

oss treningstider midt i uka til treningstider vi kunne akseptere. Bare lørdager kl. 9.30-11 er i 

skrivende stund eneste tilbud ute.  Kom og tren! Morsomt, humoristisk og en flott start på 

helgen. Her er mange som forsøker å «hoppe» etter Lasse, Torkel og Stein med saftige 

karakteristikker og kommentarer . Roger Stensvik og Hans Chr.Storeide gjør alltid gode 

forsøk på å nå opp her. Vi forsøker igjen til våren å få til 3 utetreninger igjen.  

 

Fotballgruppa melder IKKE på 11-er lag for sesongen 2015. Vi er rett og slett for få spillere 

når skader oppstår, og interessen dabber av ved bortekamper. Et 7-er lag for Menn 40 er 

påmeldt i stedet og i tråd med fotballstyrets beslutning. Det ble vurdert; avhengig av antall 

nye betalende medlemmer og treningsavgift; å melde på et 7-er lag for divisjonsspill dvs et 

tilbud til de under 40-år. Det er avgjørende å melde seg inn (kr. 250,-) og betale en liten avgift 

pr.år (kr. 750,-). Dette dekker så vidt påmelding og trening på kunstgress utendørs.  

 

Økonomien i fotballgruppa er såvidt i pluss  på kr. 10.000,-. Da er ikke lagsforsikring betalt. 

Dette må voteres av styret om spillerne på laget skal dekke selv, alternativt skaffe penger på 

annen måte.  Antall betalende fotballmedlemmer i 2014 var 31.   

 

Oslo, den 9.feb. 2015 

 

Bernt Nikolaisen (leder fotballgruppa)  
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Sportsklubben Speed

Resultatregnskap
Note 2014 2013

Tilførsel av midler
Driftstilknyttede inntekter 5 390 647 3 967 833
Tilskudd og annen støtte 309 041 72 045
Sum driftsinntekter 5 699 689 4 039 878

Anvendelse av midler
Anvendelse av midler direkte til stilftelsens formål 1 012 826 997 123
Lønnskostnad 2 923 032 2 111 276
Annen driftskostnad 1 375 515 933 176
Sum driftskostnader 5 311 372 4 041 575

Driftsresultat 388 316 -1 697

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 46 800 60 234
Annen finanskostnad 67 1 072
Netto finansposter 46 733 59 162

Ordinært resultat 435 049 57 465

Årsresultat 435 049 57 465

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 435 049 57 465
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Sportsklubben Speed

Balanse pr. 31. desember
Note 2014 2013

Omløpsmidler

Varer 10 000 53 000

Fordringer
Kundefordringer 22 727 47 408
Andre fordringer 58 700 293 417
Sum fordringer 81 427 340 825

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 707 403 2 741 938

Sum omløpsmidler 3 798 830 3 135 764

Sum eiendeler 3 798 830 3 135 764
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Sportsklubben Speed

Balanse pr. 31. desember
Note 2014 2013

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 2 945 633 2 489 630
Sum innskutt egenkapital 2 945 633 2 489 630

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -25 455 0
Sum opptjent egenkapital -25 455 0

Sum egenkapital 2 920 178 2 489 630

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 71 268 101 864
Skyldige offentlige avgifter 118 031 67 923
Annen kortsiktig gjeld 689 351 476 347
Sum kortsiktig gjeld 878 651 646 133

Sum gjeld 878 651 646 133

Sum egenkapital og gjeld 3 798 830 3 135 764

Oslo,   ,     2.  mai  2015

Ola Viken
Styrets leder

Tove Korneliussen
Styrets nestleder

Bernt Nikolaisen 
Styremedlem

Hans-Olaf Lier
Styremedlem

Noureddine Boukili
Styremedlem

Knut Woxholt
Styremedlem

Terje Malja
Styremedlem
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Sak 5 a

Revisorerklæringer for 
avdelingsregnskaper

En orientering om avdelingsregnskapene gis i møtet
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Sak 6

Innkomne forslag

6.1: Forslag til økonomirutiner for SK Speed
 Forslagsstiller: May-Britt Hagmansen

Styrets vurdering: Styret vurderer at forslaget inneholder bestemmelser som 
generalforsamlingen innenfor gjeldende lover ikke kan vedta. Styret vurderer også at 
forslaget inneholder en blanding av bestemmelser om rutiner, budsjettmessige vedtak og 
regelfastsettelser som ikke bør vedtas samlet. Forslaget representerer også en 
detaljregulering av økonomirutiner som det er naturlig at styret fastsetter og ikke 
generalforsamlingen.

Styrets innstilling: Forslaget forkastes.
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Forslag til Økonomirutiner for Sportsklubben Speed, 
med virkning fra regnskapsåret 2014 

Økonomiske rutiner 

Sportsklubben Speed 

Versjon 0.1 
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Bakgrunn 
Rutinene har som hensikt å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom hovedlaget og gruppene 
i Sportsklubben Speed samt sørge for felles økonomirutiner for hele idrettslaget. Det er 
viktig å ha kjennskap til idrettslagets juridiske oppbygging og ansvarsforhold. Det er slik at 
gruppene og gruppestyrene er underlagt hovedlagets styre og årsmøte som kan gi 
gruppestyrene bindende instrukser eller omgjøre vedtak som er truffet, både økonomiske og 
i andre saker. Dette betyr at gruppene ikke er økonomisk uavhengig, da hovedlaget er den 
juridiske enheten.  
 
Når en gruppe har et kurs, dugnad eller lignende er dette i regi av idrettslaget. MEN dette 
betyr ikke at pengene som lagene tjener på dugnader, sponsorer eller annet tilfaller klubben 
sentralt. Dette er penger som er tjent av og for utøverne, og skal gå til aktivitet.  
 
Rutinene er utarbeidet i den hensikt å ivareta hovedlagets ansvar for trygg håndtering av 
midler og bokføringen av disse. Samtidig gis det veiledning for hvordan midlene kan benyttes 
og rollefordelingen.  
 

Inntekter  

Sponsorinntekter  

Den enkelte gruppe kan inngå egne sponsoravtaler, forutsatt at de ikke er i konkurranse med 
hovedlaget sine sponsorer 
Før avtale inngås skal detaljene sjekkes ut med hovedlaget. Kopi av avtaler skal oppbevares 
av hovedlaget.  
 

Kurs-dugnad-stevner.  

Når en gruppe gjennomfører kurs-dugnad-stevner skal pengene benyttes til idrettslig 
aktivitet. Hovedlaget har ikke anledning til å flytte inntektsgivende aktiviteter mellom 
gruppene eller til hovedlaget uten godkjenning av generalforsamlingen. 
 

Bankkonto  

All økonomi skal gå gjennom gruppene. 
 
Gruppene skal ha egne bankkontoer. Hovedlaget har ikke anledning til å overføre penger 
mellom gruppene eller fra gruppe til hovedlaget uten at dette er godkjent i egen sak av 
generalforsamlingen. Hovedlaget står fritt til å overføre egne midler til gruppene.  
 
Eventuelle kontanter som gruppene samler inn skal settes inn i banken på respektive 
gruppes konto. I størst mulig grad er det ønskelig å unngå håndtering av kontanter.  
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Alle bankoverføringer i Sportsklubben Speed skal ha dobbelt signering. Signaturberettiget 
skal utnevnes av hovedlaget. 

Refusjon av utlegg  

Dersom medlemmer i gruppene må legge ut for utgifter (for eksempel dommere, mat til 
stevner etc. blir disse refundert på følgende måte(ved forskudd se eget punkt):  

 Originale kvitteringer leveres/ sendes til gruppekasserer. Bilagene godkjennes og 
attesteres av økonomiansvarlig/leder i gruppen. Det er utarbeidet et eget skjema for 
dette formålet. Skjema heter ”Refusjon av utlegg”, og fås ved henvendelse til leder i 
gruppen. Husk at det tydelig må fremgå navn, adresse og bankgironummer for å få 
refundert beløpet.  

 

Forskudd  

I noen tilfelle kan medlemmer motta forskudd for spesielle/større utlegg. Dette må avtales i 
hvert enkelt tilfelle med gruppeleder/daglig leder. Forskuddet overføres på nettbank, og 
medlemmene står personlig ansvarlig for det mottatte beløp inntil oppgjør forevises.  
 
Fakturering av sponsorinntekter, dugnader eller lignende  
For at de midler laget skaffer seg skal komme inn på korrekt måte må følgende prosedyre 
følges:  
 

Sponsorer/annonsører:  

Fakturering til sponsorer eller annonsører utføres av administrasjonen etter fakturagrunnlag. 
Sponsorer eller annonsører må motta faktura for at de skal kunne utbetale sin støtte. 
Fakturagrunnlaget må merkes nøye med hvilken gruppe det gjelder. Husk at også en 
eventuell sponsoravtale skal oppbevares på administrasjonen.  
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Gruppenes økonomiske oversikt  
 
Gruppene skal føre et regnskap med resultat og balanse. Gruppene skal ha egne bankkonti.  
 

Spesifisering av hvor inntekter skal bokføres i Sportsklubben Speed 

Hovedlaget : 

Medlemskontingenter av aktive medlemmer 
Bingo inntekter 
Tippemidler(grasrotmidler) 
Sponsormidler som er fremforhandlet på vegne av alle gruppene 
 

Fotballgruppen: 

Treningsavgifter 
Egne dugnader 
Arrangerte turneringer 
Egne sponsorer (godkjent av hovedlaget) 
Lam/hodestøtte for egne medlemmer 
Mva. refusjon basert på gruppens regnskap 
Andre inntekter som naturlig hører under gruppen 
 

Svømmegruppa: 

Treningsavgifter 
Egenandeler 
Svømmekursinntekter 
Medlemskontingenter av kursbarn 
Lam/hodestøtte for svømme/kurs medlemmer 
Mva. refusjon basert på gruppens regnskaper 
Inntekter fra svømmestevner 
Egne dugnader 
Egne sponsorer (godkjent av hovedlaget) 
Andre inntekter som naturlig hører under gruppen 
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Spesifisering av hvor utgifter skal bokføres i Sportsklubben Speed 

 

Hovedlaget: 

 
Regnskapskostnader 
Revisjonskostnader 
Forsikringer 
Jubileums kostnader 
Andre kostnader som naturlig hører under hovedlaget 
 
 

Fotballgruppen: 

 
Leie av baner/haller 
Drakter 
Dommere 
Kontingenter 
Driftsmidler og utstyr som kjøpes/brukes av gruppen 
Andre utgifter som naturlig hører under gruppen 
 

Svømmegruppen: 

 
Leie av baner/svømmehaller 
Kleskolleksjon 
Utgifter vedørende dugnad/arrangementer 
Kursutgifter 
Lønn og personalkostnader som naturlig hører under svømmegruppen 
Stevner/treningsleirer  
Kontingenter 
Utgifter til svømmegruppa sine lokaler 
Driftsmidler og utstyr som kjøpes/brukes av gruppen 
Andre utgifter som naturlig hører under gruppen 
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Sak 7

Budsjett for 2015
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Budsjettforslag hovedklubbenSportsklubben Speed
Postboks 5 Kalbakken

2014 Budsjett 2015

Driftsresultat
Driftsinntekter

-17 196,52 -17 000,00

-76 906,00 -60 000,00
-33 578,13 -30 000,00

-127 680,65

Annen driftsinntekt

3900 Årskontigent

 3940 Bingoinntekter
3950 Grasrotmidler
Annen driftsinntekt -107 000,00

-127 680,65Driftsinntekter -107 000,00

Driftskostnader

30 0000,00
5000,00

24 864,00 25 0000,00
1 581,00 2 0000,00

26 445,00

Annen driftskostnad

6590 Hjemmeside
6790     Diverse kostnader
7500 Forsikringspremier 7770 
Bank og kortgebyrer
Annen driftskostnad 62 000,00

26 445,00Driftskostnader 62 000,00

-101 235,65Driftsresultat -45 000,00
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Budsjettforslag 2015, svømmegruppaSK Speed Svømmegruppa
Postboks 5 Kalbakken
0950 OSLO

 Budsjett 2015 Periodeutvalg Periodeutvalg i

fjor

Budsjett 2015

Drift
Driftsinntekter

Salgsinntekter

3011 Salgsinntekter kafeteria/kiosk -75 434,70 -80 000,00
3012 Salg inngang og program -71 403,66 -71 000,00
3110 Salgsinntekter utstyr og klær, avgiftsfrie -20 712,00 -30 000,00
3120 Sponsorinntekter OBOS -35 000,00 -35 000,00
3205 Stevneavgifter svømmere -218 850,00 -249 000,00
3210 Kursavgift BS -2 707 710,55 -2 950 000,00
3211 Kursinntekter andre eksterne kurs -814 046,00 -850 000,00
3215 Inntekter juletrefest -13 917,00 -14 000,00
3260 LAM-midler støtte -123 012,00 -130 000,00
3263 Støtte fra hovedklubben - adm. driftsbidrag -7 206,00 0,00
Salgsinntekter -4 087 291,91 -4 409 000,00

Annen driftsinntekt

3800 Svømmeaksjonen -320 000,00 -260 000,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter -5 000,00 -4 000,00
3901 Hodestøtte OIK -208 250,00 -238 000,00
3910 Treningsavgifter -397 373,00 -500 000,00
3930 Tidtakeranlegg -289,00 -0,00
3950 Tilskudd kulturmidler MVA -232 454,00 -190 000,00
3999 Diverse inntekter -28 876,00 0,00
Annen driftsinntekt -1 192 242,00 -1 192 000,00

Driftsinntekter -5 279 533,91 -5 601 000,00

Driftskostnader

29 717,13 30 000,00
122 772,85 40 000,00
78 003,79 100 000,00
9 541,00 0,00

17 000,00 0,00
18 967,00 17 000,00
2 891,00 20 000,00

39 704,88 15 000,00
246 210,66 125 000,00
292 940,67 225 000,00
14 764,30 30 000,00
22 313,00 100 000,00
12 025,00 10 000,00
55 541,50 69 000,00

12 800,00 13 200,00

975 192,78 794 200,00

2 973 032,11 3 690 000,00

Varekostnad

4010 Innkjøp kafeteria
4020 Innkjøp av varer
4027 Innkjøp BS/Kurs drift
4028 Inngang for kurs (klippekort)
4200 Innkjøp utstyr/logo merker
4215 Utgifter juletrefest
4240 Utstyr til svømmere og trenere
4250 Startkontingenter stevner
4252 Reiseutgifter/overnatting stevner
4255 Reiseutgifter/overnatting treningsleir/egen tur 
4256 Sosiale kostnader svømmere
4257 Øvrige stevneutgifter
4258 Støtte landslagsvømmere
4265 Premier til stevner

4560 Dommerhonorar
Varekostnad

Lønnskostnad

5090 Lønnskostnader
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Budsjettforslag 2015, svømmegruppaSK Speed Svømmegruppa
Postboks 5 Kalbakken
0950 OSLO

  Periodeutvalg i

fjor

Budsjett 2015

Driftsresultat
Driftskostnader

2 973 032,11 3 690 000,00

15 375,00 14 000,00
447 030,50 647 000,00
380 177,50 330 000,00
48 858,00 40 000,00
15 000,00 21 000,00

559,00
20 625,00

0,00
7 500,00
-251,84 110 000,00

8 863,10
6 285,00 6 000,00

995,00 1 000,00
82 304,76 74 000,00
4 243,32 19 000,00
9 972,77
4 724,00

956,25
1 020,00 1 500,00

268,00
-0,08
0,00 12 000,00

11 572,75
1 000,00
2 000,00 2 000,00

-1 017,00
4 947,61 5 000,00

Lønnskostnad

Lønnskostnad

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler
6310 Leie bad trening
6311 Leie baner til kurs samt punktleie 
6550 Driftsmaterialer
6553 Hjemmesidekostnader
6560 Rekvisita
6600 Oppussing Speed Rom
6700 Revisjons- og regnskapshonorar 
6720 Konsulenthonorar
6790 Diverse kostnader
6800 Kontorrekvisita
6810 Datakostnader
6840 Abonnement - tidsskrifter, bøker mv. 
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.
6900 Telefon
6902 Mobiltelefon
6907 Datakommunikasjon
6910 Internett/domeneutgifter
6940 Porto
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 
7105 Øreavrunding
7320 Reklamekostnader
7321 Annonsering - svømmekurs o.l. 
7405 Kontingent hovedklubben SK Speed 
7410 Kontigent Kretsen
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
Annen driftskostnad 1 073 008,64 1 282 500,00

Driftskostnader 5 021 233,53 5 766 700,00

Driftsresultat -258 300,38  165 700,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050 Annen renteinntekt -1 212,04
8051 Renteinntekt bankinnskudd -45 065,97
Annen renteinntekt -46 278,01

Finansinntekter -46 278,01

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8150 Annen rentekostnad 67,00
Annen rentekostnad 67,00

Finanskostnader 67,00

Finansinntekter og finanskostnader -46 211,01

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader -304 511,39

Resultat før skattekostnad -304 511,39

Årsoverskudd / Underskudd -304 511,39
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Sportsklubben Speed -fotball

Konto RESULTATREGNSKAP Budsjett 2015

Driftsresultat

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt

3900 Andre driftsrelaterte inntekter

3910 Andel Grasrotandel/Bingo og Konting. -10000

3930 Treningsavgifter, leie av hall -20000

3935 Støtte Speeds Eldre

3940 Salg drakter,forsikringer, etc -10000

Annen driftsinntekt -40000

          Driftsinntekter -40000

          Driftskostnader

Annen driftskostnad

6300 Leie baner treningslokale og garderob 20000

6560 Rekvisita

6570 Fotballdrakter

6790 Diverse

6860 Møter, kurs, oppdatering mv.

7400 Kontingenter 10000

7500 Forsikringspremier 6400

7600 Lisensavgifter

7610 Dommer og lagsavgifter 3500

7770 Bank og kortgebyrer 100

Annen driftskostnad 39600

          Driftskostnader 39600

          Drifstresultat 400

Finansinntekter og finanskostnader
          Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050 Annen renteinntekt 0,00

Annen renteinntekt 0,00

           Finansinntekter 0,00

           Finansinntekter og finanskostnader 0.00

           Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader -400,00

           Resultat skattekostnad -400,00

Årsoverskudd/Underskudd -400,00

8990 Udekket tap

            Annen egenkapital

         Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

Oslo 23.feb  2015

Bernt  Nikolaisen - Leder Fotballgruppa

Budsjett fotballgruppa 2015
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Sak 8

Organisasjonsplan

Styret foreslår at tidligere organisasjonsplan fastsatt av generalforsamlingen 13. 
mai 2013 videreføres.
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Organisasjonsplan iht SK Speeds vedtekter § 15 (9), fastsatt av generalforsamlingen den 7. 
mai 2013: 

Hovedstyret 
Sportsklubben Speed ledes, mellom klubbens generalforsamlinger, av klubbens hovedstyre. 
Med unntak av generalforsamlingen, er alle øvrige organer i klubben underlagt hovedstyrets 
myndighet, jf. loven § 18. Hovedstyret delegerer myndighet i den utstrekning hovedstyret 
finner det hensiktsmessig og forsvarlig. Hovedstyret kan alltid trekke tilbake myndighet som 
er delegert. 

Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert sitt år, 
og henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene tilsvarende. Varamedlemmer velges for ett år om 
gangen. 
Dersom en styreplass som ikke er på valg ved første generalforsamling blir ledig før 
generalforsamlingen, velger generalforsamlingen også representant til denne plass for det 
påfølgende år. 
Dersom leder eller nestleder fratrer styret, kan styret selv blant sine faste medlemmer velge ny 
nestleder. 

Ved stemmelikhet i hovedstyrets møter har lederen dobbeltstemme. 

Undergrupper  
SK Speed er for tiden aktiv i to idrettsgrener; svømming og fotball. For hver av disse idretter 
har klubben en undergruppe som ledes av et gruppestyre valgt på gruppens årsmøte. 
Undergruppene skal selv besørge medlemskap i sine respektive særforbund.  

Årsmøter og undergruppers organisasjonsplan  
Undergruppenes årsmøter fastsetter selv organiseringen av egen gruppe gjennom sin 
organisasjonsplan. Organisasjonsplanen til undergruppene gjelder så lenge den ikke er i strid 
med klubbens organisasjonsplan eller hovedstyrets vedtak. 

Styremøteprotokoller 
Gruppestyrene pålegges å føre protokoll fra sine møter. Innkalling til styremøter og 
protokoller fra styremøter for undergruppene skal fortløpende sendes hovedstyret. 

Medlemsregister 
Undergruppene har ansvar for å føre medlemsregister for sine respektive medlemmer slik 
hovedstyret har bestemt i tråd med loven. 

Sportsklubben Speed 
Organisasjonsplan 
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Undergruppers styresammensetning 
I styret for svømmegruppa skal det i tillegg til leder og nestleder sitte 5 styremedlemmer. 
Gruppen skal også velge to varamedlemmer til styret.  
 
I styret for fotballgruppa skal det i tillegg til leder og nestleder sitte 5 styremedlemmer. 
Gruppen skal også velge to varamedlemmer til styret.  
 
Undergruppenes årsmøter velger egne valgkomiteer som til neste årsmøte skal foreslå 
kandidater til de aktuelle valg i undergruppene. 
 
Årsrapporter og budsjett 
Hver undergruppe skal innen utgangen av mars hvert år avgi en årsrapport til hovedstyret. 
Likeledes skal hver undergruppe innen samme tidsfrist avgi forslag til budsjett for det 
kommende år.  
 
Dersom en undergruppe i løpet av året står i fare for å overskride en budsjettpost innenfor 
kontoklasse 4 til 7 (kostnader) skal hovedstyret omgående informeres. 
 
Regnskap 
Hver undergruppes styre skal utpeke minst én person som har ansvaret for kontakten mellom 
undergruppen og klubbens regnskapsfører, og som derunder har ansvar for fremsending av 
bilagsmateriale og for at understyrene holdes orientert om regnskapssituasjonen. Bilag skal 
fremsendes når regnskapsfører ber om det, og senest en gang pr. måned. 
 
Utnevnelser til årsmøte/ting, utvalg mm. 
I de tilfellene generalforsamlingen ikke har utpekt noen til å representere klubben i 
årsmøte/ting, utvalg ol, har hovedstyret fullmakt til å foreta slik delegasjon, mens 
undergruppenes styre har tilsvarende fullmakt hva gjelder egen idrettsgren.  
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Sak 9

Velgkomiteens innstilling

Hovedstyrets innstilling til valgkomite og 
revisorer
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Valgkomiteens innstilling 2015 

HOVEDSTYRET  

Nestleder: (2 år)    
Styremedlem: (2 år)   

Styremedlem: (2 år)   

Styremedlem: (2 år)   
Varamedlem:(1 år)   

Varamedlem:(1 år)   

Tove Korneliusen 

Noureddine Buokili  

Hans-Olav Lier 

Hege Farnes Hildrum 

Heli Saar 

Erika Lindstrøm 

SVØMMESTYRET 

Leder: John Ivar Antonsen 

Nestleder:    Elizabeth Sagen 
Styremedlem:  

Styremedlem: 

Ellen Rian 

Hege Farnes Hildrum 
Styremedlem:  Marianne Olsen 

Styremedlem:  Per Christian Hovden 
Styremedlem:  Jon Arne Bjerkli 

Årsmøtet gir hovedstyret og relevante understyrer fullmakt til å utpeke 
representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett.

VALGKOMITEEN 10. mai 2015 

Leif Børstad Elizabeth Sagen 

Leder  Medlem Medlem 
Sign Sign  Sign  
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Hovedstyrets forslag til  
VALGKOMITE TIL GENERALFORSAMLING 2016 
(For Hovedstyret, svømmestyret, kontrollkomité og andre verv i klubben 
med unntak av valgkomite): 

Leder: Vibeke Wold 

Medlem:     Tom Jacobsen 

Medlem: Leif Børstad 
Varamedlem: Lene Kristiansen 

Hovedstyret gis fullmakt til å engasjere statsaut. eller reg. 
revisor for regnskapsåret 2015.

Hovedstyret foreslår følgende personer valgt til 
kontrollkomité:

Harald Lilleby
Hans Jacob Lilleby
Knut Woxholt 

HOVEDSTYRET, 11. mai 2015
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