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1) Innledning 

I 2017 besluttet klubbens styre å renovere treningsanleggets garderober og oppholdsrom. Dette 

arbeidet ble avsluttet på slutten av fjoråret, og vi håper at alle som er tilknyttet klubben er 

fornøyd med resultatet.  

Alt er blitt fornyet i denne delen av treningsanlegget. Det er nedlagt enormt mye dugnadsarbeid, i 

tillegg til det som er utført av innleide håndverkere. Styret vil gjerne takke de som har medvirket 

til oppgraderingen av treningsfasilitetene, både i form av arbeidsinnsats og med sponsing av 

materiell.   

Året for øvrig har vært preget av sportslig fremgang, og et økt sosialt engasjement. Med de 

oppgraderte lokalene håper styret at flere vil delta på våre sosiale arrangement. Har dere tanker 

og ideer om arrangement eller aktiviteter, er det bare å melde fra til styret eller instruktørene.  

Fjellsiden KK fokuserer sterkt på samhold og likeverd, og ønsker et «mobbefritt» miljø der alle skal 

føle seg trygg og velkommen. Vi har opprettet et eget organ for varsling av uønsket adferd, se mer 

informasjon på våre hjemmesider www.fjellsidenkarate.no under «medlemsinformasjon». I 2018 

var det ingen innmeldte saker om uønsket framferd. 

Klubben fokuserer også sikker behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet. Vi skal 

etterleve retningslinjene som ble vedtatt av NIF i Desember 2017. 

a) Treningsfasilitetene 

I løpet av de senere årene har vi oppgradert gang-arealet mellom garderober og dojoer, 

hoved dojoen og garderober/oppholdsrom. Styret er godt fornøyd med dagens standard 

på treningsfasilitetene, men for å opprettholde en god standard krever det mye og 

kontinuerlig vedlikehold. Vi prøver å redusere dugnadsarbeidet til et minimum, men det er 

ikke til å komme utenom noen årlige dugnader. Vi håper at medlemmene vil fortsette å 

støtte opp om dette arbeidet.   

 

b) Administrasjonen 

Styret i Fjellsiden Karateklubb består av 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

Styremedlemmene velges av Årsmøtet for 2 år av gangen. For å opprettholde kontinuitet i 

administrasjonen er 3 eller 4 styremedlemmer på valg hvert år.  

 

I tillegg til styret består administrasjonen av 7 forskjellige komitéer og utvalg. Medlemmer 

til disse velges årlig på klubbens Årsmøte.  

 

Valgkomiteen har vurdert kandidaturet til de styre- og komitémedlemmer som er på valg i 

2019. Valgkomiteen vil fremlegge sin innstilling til styre- og komitémedlemmer i 

forbindelse med innkalling til Årsmøte 2019.  

 

http://www.fjellsidenkarate.no/
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Styret vil også takke alle de frivillige som har deltatt på de sportslige arrangementer vi har 

vært ansvarlig for, enten ved direkte deltagelse, kakebaking eller på annen måte.  

 

c) Sportslig utvikling 

Rent teknisk har utøverne og instruktørene utviklet seg til å holde et bra nivå. Vi har jevnt 

over god medaljefangst på cup og NM. Vi kan da spesielt trekke frem prestasjonene i NM 

som veldig bra. Vi jobber hele tiden målrettet med gradvis å forbedre den tekniske 

kunnskapen til alle klubbens medlemmer, både gjennom ordinære treninger og deltagelse 

på samlinger og på utdanning som krever høyere DAN grader. Med flere nye Dan grader i 

løpet av 2018 ser vi at har kunnskapen utviklet seg ytterligere.  

 

Klubbens Sportslige Utvalg har bestått av: 

Leder: Benjamin Skåtun 

Barneidretts ansvarlig: Arne Vindenes 

Adm. ansvarlig: Sølvi Søbstad 

 

d) Sosialt miljø 

Inntrykket er at både store og små trives godt i klubben. Vi har høy deltagelse når vi 

arrangerer sosiale tilstelninger for juniorene, men det er ikke like stor andel av de voksne 

som deltar i sosiale sammenkomster. Dette er kanskje naturlig i en travel hverdag. Det 

viktigste er at både barn, ungdom og voksne føler seg trygge og ivaretatt i klubben.  

 

Det er gledelig å se at både foreldre og utøvere bruker tid i det nye oppholdsrommet.  

Foreldre sitter og leser, tar seg en kaffe mens barna trener – samt at en god del av 

juniorene blir hengende litt igjen for en prat og et fotballspill etter trening.  

Det at vi har lagt inn pauser mellom treningene fører også til mer småsnakk blant utøvere 

på alle nivå. Det er supert. 

Vi har ikke funnet på så mange spennende ting dette året heller, men har hatt sommer og 

juleavslutning for juniorer, ungdommer og voksne slik vi pleier.  

 

2) Årsmøtet 
På årsmøtet som ble avholdt i Fjellsiden Karateklubb i 2018 hadde 11 stemmeberettigede 

medlemmer møtt frem. Styret håper at langt flere møter frem i 2019 for å være med på å påvirke 

hvordan klubben skal drives fremover.  

 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og alle viktige saker for klubben avgjøres her av klubbens 

stemmeberettigede medlemmer.  Stemmerett har alle som har vært medlem i Fjellsiden KK i mer 

enn 1 måned, er fylt 15 år og har oppfylt medlemsforpliktelsene (i praksis betyr det betalt 

kontingent). Det er ikke mulig for foreldre/foresatte å stemme på vegne av mindreårige barn, eller 

å stemme ved fullmakt. 

 

Alle medlemmer har rett til å melde til styret saker de vil ta opp på Årsmøtet.  
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3) Styret, valgkomité og revisorer 
Styret har i 2018 bestått av følgende personer: 

Styreleder:   Arne Meland (på valg i 2020) 

Nestleder:  Bente Myrtveit (på valg i 2020) 

Kasserer:  Astrid Grinde (på valg i 2020) 

Styremedlem:   Tore Lillefosse (på valg i 2019) 

Styremedlem:  Lennart Mikkelsen (på valg i 2019) 

Styremedlem:   Frode Berg (på valg i 2019) 

Styremedlem:  Hilde Kvilstad (på valg i 2019) 

Varamedlem:  Martine Falnes Meland (på valg i 2019) 

Varamedlem:  Kenneth Liseth (på valg i 2019) 

Valgkomitéen har bestått av følgende personer: 

Benjamin Skåtun(leder), Claus Vestergård Petersen og Arne Vindenes 

 

Revisjonen har bestått av følgende personer: 

Olav Mackenzie – Revisor 1 

Endre Tvinnerheim – Revisor 2 

 

4) Hovedinstruktør, instruktører og hjelpeinstruktører  
Hovedinstruktør: Benjamin Skåtun 

Instruktører: 

Sølvi Søbstad, Olaf Mackenzie, Claus Petersen, Arne Vindenes, Arne Meland, Helge Søbstad, Tore 

Lillefosse, Lennart Mikkelsen, Martine Meland, Bente Myrtveit, Elisa Stokka, Rakel Kosmo 

 

5) Resultatregnskap 2018 med kommentarer 
Det fremlagte resultatregnskapet gir etter styrets oppfatning et riktig uttrykk for resultatet i 

regnskapsåret 2018.  Driftsinntektene ble på kr. 455.745,67, og driftsutgiftene ble på 506.931,76.  

Årsresultatet viser et negativt driftsresultat på kr. 50.931,09 

 

I 2018 gikk Fjellsiden karateklubb over til månedlig avtalegiro for betaling av kontingent gjennom 

NKF/Nets. Alle medlemmer ble oppfordret til å tegne avtalegiro, der det i stedet for kontingent 

hvert semester ble fakturert for kontingent månedlig. Det var en del oppstartsproblemer med 

overgangen til nytt system, men det ser nå ut til å fungere bra.  

 

Kontingentinnbetalingen i 2018 er en del høyere enn budsjettert. Dette skylder også overgangen 

til avtalegiro, der kontingentinnbetalingen administreres av NKF. Styret antok at NKF ville trekke 

sine kostnader, avgifter og forsikringer fra innbetalingene, før resterende kontingent ble overført 

til Fjellsiden. Praksis er, imidlertid, at NKF overfører hele kontingentinnbetalingen, for så å 

fakturere sine krav til klubben. Av samme grunn er heller ikke utgiftene til NKF budsjettert for i 

2018. Her vil vi endre praksis. 
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Støtte fra kommunen, NIF og NKF ble lavere på noen av støtteordningene og høyere på andre i 

forhold til budsjett. Totalt beløpet fra støtteordningene stemmer relativt godt med budsjettet, 

men for posten «Momsretur» ble det innvilget støtte langt lavere enn budsjettert, og «Driftsstøtte 

til private anlegg» ble det innvilget langt høyere støtte enn budsjettert.  

 

Som regnskapet viser er posten for Vedlikehold treningslokaler vesentlig høyere enn budsjettert, 

ca. kr 162 000. Ekstrakostnadene kommer av uforutsett merarbeid og materialbruk på gulv og 

vegger i garderobene, og ekstraarbeid i forbindelse med nytt kjøkken. I tillegg ble en del kostnader 

som skulle vært utgiftsført i 2017, først fakturert og betalt i 2018 uten at kostnadene var avsatt i 

2017 regnskapet. 

 

I 2018 påløp det i overkant av kr 26 000 i kostnader til idrettsarrangement som ikke var budsjettert 

for. Det gjelder Jubileumsgasshuku for klubbens 10 års jubileum, i samarbeid med Bjørgvin KK og 

Fjell KK, og en gjestegassuku med Sensei Larsen i samarbeid med Fusa KK. Ingen av disse 

arrangementene var planlagt når budsjettet ble vedtatt, men styret ønsket å gi klubbens 

medlemmer anledning til å delta på de nevnte arrangementene. 

 

Regnskapet viser at har klubben fått en kostnad på JKA lisenser for 2018 på kr. 5.800. Klubben 

betaler JKA lisens for alle som står registrert som medlem i kalenderåret, uansett når de måtte 

slutte i løpet av året. Det betyr at vi betaler lisens for flere medlemmer enn hva vi faktisk har. 

Styret vil se på om vi kan endre praksis med innkreving av JKA lisens.  

 

Styret er fornøyd med det økonomiske resultatet i 2018. 

Årsregnskap for 2018 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 2. 

 

6) Balanse 2018 med kommentarer 
Den fremlagte balansen gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av Fjellsiden Karateklubbs 

økonomiske stilling ved regnskapsavslutningen. 

Varebeholdningen ble gjennomgått på slutten av året, og har en verdi på kr. 65.900,-  basert på 

utsalgspris. 

Balanse for 2018 er vedlagt årsrapporten, ref. vedlegg 3. 

7) Budsjett 2019 med kommentarer 
Styret har fremlagt et budsjettforslag for 2018 med et driftsresultat på kr 83 500  

Resultatets størrelse skyldes i hovedsak økt offentlig støtte på grunn av høye utgifter til 

oppgradering av treningsfasilitetene i 2018. Styrets forslag til budsjett 2019 er vedlagt 

årsrapporten, ref. vedlegg 1. 
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8) Rapport fra komiteer og utvalg 

 a) Sportslig utvalg  
 Medlemmer: Benjamin Skåtun, Arne Vindenes og Sølvi Søbstad 

 

Vi har hatt 2 møter (1 pr. semester) i sportslig utvalg i løpet av 2018. Den sportslige 

utviklingen i klubben fortsetter, og da spesielt blant de høyest graderte i klubben (brunt og 

svart).  

Vi ble enige om å starte opp med utdeling av årets karate-Ka (både til junior og senior) fra 

og med 2018. 

 

 b) Sosial komitéen  
Vi har arrangert den sesongvise film og pizzakvelden for klubbens junior medlemmer. 

Dette er veldig populære arrangement, med høy deltagelse og entusiasme. Sosiale 

arrangement for juniorer er gratis. For klubbens voksne medlemmer har vi arrangert 

sommerfest og julefest. Seniorarrangement har ofte en liten egenandel. 

 

På arrangementene for seniorer er dessverre ikke deltagelsen like stor som for juniorene.  

Her er det i stor grad styret, samt instruktører som deltar. Det er en målsetting å engasjere 

flere medlemmer til å delta på disse arrangementene. Vi har ambisjoner om å øke både 

aktivitetsnivået og få flere deltagere på arrangementene, og tar gjerne innspill på hva som 

kunne være gode arrangement som kunne økt deltagelsen fra seniormedlemmene. 

 

Sosialkomitéen har i år bestått av Bente Myrtveit, med uvurderlig drahjelp fra Lennart 

Mikkelsen og Tore Lillefosse. 

 c) Undomskomitèen  
Undomskomitèen har i løpet av 2018 hatt noe færre treffpunkt enn i 2017, men det har vært 

arrangert både bowling og paintball. Vi har som målsetning å få ungdomsarbeidet enda 

bedre i året som kommer. 

Leder for Undomskomitèen har vært Kristian Kleppe. 

 

 d) Varslingsutvalget  
Det er ikke blitt registrert noen varslingssaker i Fjellsiden KK i 2018. 

 

Varslingsutvalget har bestått av: 

Leder: Kenneth Liseth 

Medlem: Abigail Storheim  
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9) Klubbens utvikling i 2018 
a) Medlemsantall og rekrutteringsarbeid 

Etter overgang til autogiro for betaling av medlemskontingent, har vi ikke et eksakt tall på 

hvor mange som har vært medlem i vår og høst sesongene, da utmelding og innmelding 

foregår gjennom hele året. Ut fra det vi har blitt fakturert av lisensmerker, har vi hatt en 

medlemsmasse på totalt 120 medlemmer.  

 

Like viktig som rekruttering er det å beholde alle medlemmene vi har i klubben. I tillegg til 

trening og sportslige aktiviteter fokuserer styret på sosiale aktiviteter, for å bygge 

relasjoner og klubbtilhørighet.  

 

Styret har beslutte å videreføre en ungdomskomite som skal ivareta behovet og ønskene til 

våre medlemmer mellom 13 og 18 år, herunder egne arrangementer.  

 

Klubben arrangerer i tillegg sesongvis film/pizza kvelder for klubbens medlemmer under 13 

år, og sosiale sammenkomster for klubbens medlemmer over 18 år. 

 

b) Treningstilbud og sportslig utvikling 

I Fjellsiden Karateklubb ønsker vi å gi våre medlemmer et best mulig treningstilbud. For å 

kunne gi dette er vi avhengige av å ta vare på og utvikle de instruktørene vi har i dag, samt 

utdanne nye, kvalifiserte instruktører. 

 

I 2018 ble det gjort noen endringer på timeplanen, hvor A-parti ble delt opp i 2 partier. 

Brunt belte trente sammen med resten av fargebeltene, mens svart belte fikk eget parti. 

Hensikten med denne endringen var å få spisset instruksjonene enda mer. Dette ble sett på 

som et prøveprosjekt, og ved inngangen til 2019 ble det bestemt at de som har 1. kuy slår 

seg sammen med svart belte partiet. 

 

Vi hadde også i 2018 Kata-uke, hvor utøverne får mulighet til å velge hvilke kata-parti de 

ønsker å gå på. Denne uken ble for første gang innført i 2017 og viser seg å være en 

suksess. 

 

Nivået på utøverne i Fjellsiden karateklubb er godt, og vi jobber kontinuerlig med å heve 

nivået ytterligere. 

 

c) DAN-graderinger i Fjellsiden Karateklubb 2018 

Vi fikk 2 nye dan grader i 2018: 

- Martine Meland, bestod 2.dan JKA, Stord 

- Benedicte Myrmellom, bestod 1.dan JKA, Stord 
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10) Sportslige arrangementer og konkurranser 2018 
Fjellsiden har deltatt på følgende sportslige arrangementer i 2018: 

Januar:  Landslagssamling i Oslo 

Februar:  JKA cup i Bergen 

                       Honbu Dojo-samling i Sandnes   

  Kata-uke i Bergen    

  Interngradering i Fjellsiden KK 

Mars:   JKA NM i Bergen 

Landslagssamling i Bergen 

April:  JKA EM i Serbia 

Mai:  Treningssamling Crawley, England 

Juni:  Treningssamling på Stord 

  Fellesgasshuku i Bergen 

August: Landslagssamling i Bergen 

September: JKA Cup i Bergen 

  Jubileumsgasshuku for Fjellsiden, Fjell og Bjørgvin 

  Interngradering i Fjellsiden KK 

Oktober: JKA Cup i Stange 

November: Høstsgasshuku i Bergen 

Desember:  Barnegassuku for Junior i Bergen 

 

11) Æresmedlemmer 
Æresmedlem er den høyeste utmerkelsen som kan tildeles medlemmer i Fjellsiden Karateklubb. 

Det kreves ekstraordinær høy innsats og tilstedeværelse over mange år som instruktør, tillitsvalgt 

og sosialt for å bli vurdert til utmerkelsen.  

 

Klubben har pr. dato 2 æresmedlemmer: 

 Arne Meland 

 Sølvi Søbstad 

 

12) Årets Karateka 2018 
Hvert år vurderes Årets Karateka (ka = utøver på japansk) i Fjellsiden Karateklubb dersom et eller 

flere medlemmer har oppfylt de gjeldende kriteriene. 

Kriteriene for å bli tildelt denne utmerkelsen er at utøveren/utøverne må ha vist god sportslig 

fremgang i løpet av inneværende år. Ved siden av den tekniske fremgangen legges det stor vekt på 

de idrettslige holdningene til utøveren og den innsats utøveren legger ned i klubben i form av 

administrativt arbeid, dugnad eller instruksjon. Det innebærer også å vise respekt for andre, være 

hjelpsom i klubben, delta på klubbens sportslige og sosiale arrangementer og alltid være i godt 

humør og dele dette med andre. 
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Det ble bestemt at vi skal utnevne en junior og en senior til årets karate-Ka. 

For 2018 ble følgende utøver utnevnt: 

Årets karate-Ka junior: Matylda Nykiel 

Årets karate-Ka senior: Kristian Kleppe 

 

13) Utdanning og rekruttering av nye instruktører 
Flere av våre instruktører deltok i 2018 på instruktørkurs og dommerkurs i regi av JKA Norway. 

Ellers er det, som nevnt tidligere, gjort endringer på timeplanen (splittet brunt og svart belte). 

Dette ble gjort for å spisse instruksjonene for å øke den tekniske kompetansen på de høyest 

graderte, og igjen heve nivået på instruktørene. 

Følgende instruktører deltok på Instruktørkurset: 

Sølvi Søbstad, Helge Søbstad og Martine Meland. 

Følgende instruktører deltok på dommerkurset: 

Arne Meland, Sølvi Søbstad, Martine Meland, Helge Søbstad, Elisa Stokka og Rakel Kosmo. 

 

14) Dugnadsarbeid  
De store oppgavene i 2018 var å ferdigstille oppgraderingen av oppholdsrommet, garderobene, 
dusjene, og å lage kjøkken av det gamle kontoret.  

Klubben kjøpte et utstillings-kjøkken fra Ikea. Kjøkkenet ble demontert, fraktet til klubben og 
senere montert. Alt arbeidet ble gjort på dugnad. Det ble kjøpt deler og produsert knaggrekker til 
garderobene, etter «eget design». Nye lysarmaturer og nye kabler ble montert innover i hele 
ankomsttunnelen, fra porten ute og inn til oppholdsrommet. I tillegg er det utført en del maling, 
og annet forefallende vedlikeholdsarbeid. 

Det ble registrert 404 dugnadstimer i 2018, mot 488,5 timer i 2017. Totalt har 29 
medlemmer/foreldre deltatt på dugnadene, med 1 time eller mer i innsats. De tre medlemmene 
med flest dugnadstimer, sto for over halvparten av de totale dugnadstimene i 2018. 

En stor takk til alle som har bidratt med ulike oppgaver. 

 

Planlagte oppgaver for 2019:  
- Montere effektbelysning i tunnel.  
- Overhale av ventilasjonsanlegg, skifte remmer og filtre, evt. sveise, fjerne rust, male.  
- Montere ny spyleslange utvendig pga. frostsprengt ventil.  
- Montere styring av lys i garderober, kjøkken og oppholdsrom.  
- Montere varme i oppholdsrommet. 
- Diverse forefallende vedlikeholdsarbeider og maling. 
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15) Informasjons- og kommunikasjonsarbeid 
a) Oppdatering av www.fjellsidenkarate.no / økt bruk av Facebook 

Nettstedet www.fjellsidenkarate.no kjører publiseringsløsningen Wordpress. Hege Lundstad 

har driftsansvaret for hjemmesiden, mens det hovedsakelig er informasjonsansvarlig Hilde 

Kvilstad som oppdaterer hjemmesiden med informasjon.  

 

Nettstedet holdes løpende oppdatert med siste versjon av publiseringsløsningen. Dette er 

viktig for å gi en god brukeropplevelse på mobil og nettbrett, men også for å beskytte oss 

mot hacking- og phishingforsøk (som har økt kraftig det siste året).  

 

Som i tidligere år så er det forsiden/nyheter samt sidene "timeplan" og "instruktører og 

styremedlemmer" som får flest visninger, og trafikken øker i takt med aktivitetsnivået i 

klubben.  

 

Vi fortsetter å ha en sterk tilstedeværelse på Facebook. Vi får som oftest veldig god 

respons på innleggene våre, spesielt de som inneholder bilder. Det er mindre "likes" og 

kommentarer på informative innlegg, men vi vil fortsette å publisere disse på Facebook 

siden det er viktig at våre medlemmer får med seg denne informasjonen.  

 
b) Medlemsinformasjon 

Informasjon til medlemmene publiseres i fire kanaler; per epost, på hjemmesiden 

(www.fjellsidenkarate.no), på Facebook og på oppslagstavle i klubben.  

 

Vi bruker mail-leverandøren webhuset.no, og sender informasjon til medlemmer på epost-

adressen medlemmer@fjellsidenkarate.no. Alle kan sende epost til den adressen, men den 

modereres av informasjonsansvarlig slik at man kan stoppe feilsendte eposter, forsøk på 

spam, usaklig innhold, osv.  

 

Vi oppfordrer alle medlemmer om å legge adressen inn i sin adressebok for å forhindre at 

eposter tolkes som søppelpost. 

 
 

16) Sponsormidler, stønadsmidler og andre innvilgede midler 
Fjellsiden KK har mottatt midler fra følgende støtteordninger i 2018 

 Norges Idrettsforbund (NIF)-  Lokale aktivitetsmidler: 30.891,- 

 Norges Idrettsforbund (NIF) Momsrefusjon: kr. 38.232,- 

 Bergen Kommune Barne- og Ungdomsmidler: kr. 19.022,- 

 Bergen Kommune Driftsstøtte Idrettsanlegg: kr. 127.751,- 

 Grasrotandelen sikret Fjellsiden KK kr. 14.708,62 

 

 

http://www.fjellsidenkarate.no/
http://www.fjellsidenkarate.no/
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17) Styrets møtevirksomhet 
I løpet av 2018 ble det avholdt 11 styremøter i tillegg til Årsmøte. Styret kommuniserer 

kontinuerlig på e-post, slik at alle styremedlemmene til enhver tid er oppdatert på status.  

 

Styret og instruktørene hadde 1 felles strategisamling med møter og sosialt samvær på Sotra i mai 

2018. 

 

18) Samarbeid med andre klubber 
Fjellsiden Karateklubb er medlem av JKA Norway, som er en organisasjon hvis formål er å fremme 

tradisjonell Shotokan Karate i Norge. Foruten et samarbeid mellom medlemsklubbene i JKA 

Norway har Fjellsiden et tett samarbeid med Fjell KK på Sotra og Bjørgvin KK i Fyllingsdalen. 

Medlemmer i Fjellsiden KK kan kostnadsfritt delta på sporadiske treninger i Fjell og Bjørgvin. Styret 

ønsker å fortsette dette samarbeidet videre i 2019 både idrettslig og sosialt.  

 

19) Kjøp og salg av rekvisita og klubbeffekter 

Vi har i 2018 hatt et godt samarbeid med Fighter Sport i Oslo, Steve Perryman Club i Bergen og 

JKA butikken ved Charlotte og Geir Larsen i Stavanger. Det er Fighter Sport som i 2018 har vært 

vår faste leverandør av karateutstyr som barnedrakter, belter og lignende.  

Mange av klubbens medlemmer har vært flinke til å kjøpe sitt karateutstyr gjennom Fjellsiden 

Karateklubb, og noen har også investert i klubbens overtrekks drakt med mer. Dette er en meget 

god måte for våre medlemmer å støtte og profilere klubben sin på, og vi oppfordrer medlemmene 

til å fortsette med dette. 

 

20) Fokusområder i 2019 
Sportslig fokus fremover blir å jobbe videre med å øke kvaliteten på de høyest graderte i klubben. 

På denne måten utvikler vi et høyere nivå på utøvere som fungerer som forbilder for de lavere 

graderte. Vi vil på samme måte også videreutvikle og forbedre kvalitet på våre instruktører. Med 

et eget 1.kyu-svartbelte parti vil vi jobbe med å utvikle nye instruktører. 

Instruktørstaben i 2019 holder veldig høy standard. I tillegg kan vi også ønske velkommen til vår 

nye instruktør Lena Skåtun, 3. Dan som er en svært dyktig utøver med flere sterke plasseringer i 

internasjonale konkurranser. Samtidig ser vi at det er en del studenter og voksne på lavere grader, 

som vi ønsker å fokusere ekstra mye på fremover. Dette er fremtidige ressurser for klubben. 
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Vedlegg 1 – Resultatregnskap 2018 mot budsjett 2019 (forenklet kontoplan) 

  DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2019 

3110 Medlemskontingent  150 000,00 197 704,00 200 000,00 

3120 Tilskudd fra NIF og Olympia 30 000,00 30 891,00 30 000,00 

3130 Momsrefusjon 135 000,00 38 232,00 25 000,00 

3140 Sponsormidler og liknende 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

3145 Andre treningsavgifter og adm. gebyr 12 000,00 4 197,00 4 000,00 

3230 Barne- og ungdomsmidler 20 000,00 19 022,00 20 000,00 

3231 Tilskudd av drift til idrettsanlegg 25 000,00 127 751,00 78 000,00 

3530 Salg av drakter og rekvisita 30 000,00 12 313,75 15 000,00 

3535 Salg fra kiosk 0,00 2 370,25 3 500,00 

3537 Norsk tipping grasrotandel 2 500,00 14 708,62 15 000,00 

3540 Inntekter gasshukuer 7 500,00 6 056,05 6 000,00 

8050 Renteinntekt 0,00 42,02 0,00 

  SUM DRIFTSINNTEKTER 413 000,00 454 287,69 397 500,00 

 
     

  DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2019 

4020 Startkontingent lokale stevner 4 000,00 4 400,00 5 000,00 

4022 Underskudd jubileumsgasshuku 0,00 20 969,00 0,00 

4130 Nasjonale stevner og mesterskap 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

4310 Innkjøp av rekvisita for videre salg 25 000,00 9 189,00 10 000,00 

4320 Utgifter til annonsering og rekvisitter 4 000,00 12 750,25 8 000,00 

4390 Beholdningsendring - rekvisitter for salg 0,00 2 450,00 0,00 

4905 Obligatoriske kurs hovedinstruktør 3 500,00 0,00 2 000,00 

4907 Tilskudd/treningsavg./instrukt./styre 77 000,00 85 829,00 85 000,00 

4910 Støtte til utøvere 0,00 0,00 10 000,00 

5310 Utgifter til internett og datautstyr 5 000,00 10 240,00 10 000,00 

5311 Kostnader lisensmerker JKA 0,00 5 800,00 5 000,00 

6340 Strøm/Lys 40 000,00 44 261,74 45 000,00 

6360 Renhold 15 000,00 7 585,50 10 000,00 

6532 Vedlikehold treningslokaler 10 000,00 171 774,14 15 000,00 

6535 Innkjøp av rekvisita for drift, porto 10 000,00 4 922,50 5 000,00 

6540 Kostnadsført inventar 25 000,00 26 734,25 0,00 

6553 Offentlige utgifter/BIR treningslokaler  25 000,00 13 533,77 15 000,00 

6705 Regnskapshonorar 12 000,00 14 160,00 15 000,00 

6860 Møter, kurs, oppdatering 5 000,00 7 500,00 7 500,00 

7211 Medlemskontingent NKF 0,00 16 800,00 17 000,00 

7212 Medlemsforsikring NKF 0,00 4 960,00 5 000,00 

7213 Administrasjonsgebyr NKF 0,00 2 127,00 2 000,00 

7400 Kontingent idrettsrådet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

7460 Gaver 0,00 504,83 6 000,00 

7620 Utgifter til sosiale arrangementer 25 000,00 21 776,19 25 000,00 

7700 Utgifter til idrettslige arrangementer 0,00 5 400,00 0,00 

7770 Bank og kort gebyrer 2 000,00 6 481,61 6 500,00 

8050 Rentekostnad (leverandørgjeld) 0,00 70,00 0,00 

  SUM DRIFTSKOSTNADER 292 500,00 505 218,78 314 000,00 

 ÅRSRESULTAT 2018  -50 931,09 83 500,00 
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Vedlegg 2 – Resultatregnskap 2018 (som bokført) 
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Balanse 2019 

 

 


