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Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 9 (av 10 planlagte) styremøter  hvor 141 saker er behandlet. Styremøtene er
gjennomført på klubbhuset med de fleste deltakende gjennom året.

Om styrets arbeid i 2022

2022 har vært et innholdsrikt år og styret har arbeidet med fokus på idrettslagets aktiviteter i
idrettsgrenene, medlemsoppfølging / oppfølging etter to år med pandemi, utvikling av
idrettsforeningen, drift og økonomi.

Styret hadde fra starten av året fokus på oppfølging, organisering og gjennomføring av sesongen
2022 etter nær to år med pandemi. Gjennom pandemien opplevde idrettsforeningen en nedgang i
antall medlemmer som medførte redusert antall lag for fotball og håndball, mens turn hadde
ganske uendret medlemstall. For styret var det viktig å få oversikt over hvilke grupper og lag som
kunne stille for sesongen og hvordan rekruttere og øke medlemstallet på fotball og håndball etter
pandemien. Medlemstallet har gradvis økt noe gjennom året og medlemstallet ved utgangen var
xxx.
Et annet tiltak for å kunne stille flest mulig lag i fotballen, var å se på samarbeid mellom klubber i
nærområdet. 0g det var dialog med Skidar, Urædd og et samarbeid med Storm.

Drift og økonomi har vært et viktig område også i 2022. Synkende medlemstall og økende kost
utover i 2022 har bidratt til reduserte inntekter, og styret har sett på ulike alternativer for å tilføre
inntekter til idrettsforeningen.
Et tiltak som ble iverksatt var å engasjere et konsulentbyrå for å bistå med søknader, med
hovedvekt på - hvor man kan søke, når man kan søke og  hva man kan søke. Dette har gitt styret
innsikt i når på året man kan søke midler fra legater, fond, stiftelse, banker osv. Hva man kan søke
på varierer, men i all hovedsak er det aktiviteter som treffer mange, bredt og bygger opp omkring
mangfold. I styret har det vært et ønske å kunne skytte søknader mot aktiviteter i
nærmiljøgruppene, men det har vist seg å ikke være så enkelt. Vi får og har fått anbefalinger på
områder det kan være aktuelt å søke om, innenfor aktiviteter for barn og unge.
I tillegg har styret søkt og fått lokale aktivitetsmidler (LAM midler), søkt og fått strømstøtte og søkt
om og fått kompensasjon for tapte arrangementsinntekter.

Parallelt har styret arbeidet med fornyelse av sponsoravtaler og gjennomføring av dugnader. Styret
takket ja til å gjennomføre en stor dugnad for Grenland Friteater, som tidligere år. Denne dugnaden
var større enn ventet, men ble gjennomført i 2022. Etter dugnaden har styret kommet frem ønsket
å få til en vridning av aktiviteter og dugnader, fra store dugnader for Grenland friteater til dugnader
i egne stevner og arrangementer. Enjoy guiden ble vurdert, men det ble etter vurdering ikke inngått
avtale i 2022.
Styret har også vært i løpende dialog med Sparebanken Sør for å vurdere plassering av kapital og
ivareta økning av renta på kapitalkontoen.



Styret har også i 2022 søkt om plass i Menstadhallen og fått tider tildelt til håndball og turn. Også
fotballen har fått tildelt tider i hallen.

Banegruppa har vært aktiv og kjøpt inn, fylt på ny granulat på kunstgresset og fulgt opp gjennom
sesongen. Gruppa har også fulgt opp med dugnader på våren, før Borgdagen og på høsten. Skien
kommune har klippet gresset på hovedbanen gjennom sesongen. Det har gjennom året vært svært
godt arbeid i å holde banen snøfri og klar til bruk. Dette har resultert i at vi er en av få anlegg i
regionen som har klart å holde forholdene gode også gjennom perioder med mye varierende vær
og nedbørsmengde. Kretsen har på bakgrunn av dette brukt vårt anlegg for treninger og samlinger
for sine lag.

Nærmiljøprosjektet har gjennom hele 2022 vært et pågående prosjekt. Etter årsmøtet i 2022 vedtok
styret å iverksette tre grupper for å arbeide videre med utvikling av idrettsanlegget;
klubbhosgruppe, hjertesonegruppe og banegruppe. Gruppene skal arbeide parallelt og legge frem
planer, økonomi og innhente tilbud til fremlegg for styret.

I 2019 startet arbeidet med oppgradering av klubbhuset, med skifte av kjøkken. Arbeidet fortsatte i
2020 med oppgradering av storsalen og installasjon av varmepumpe. På grunn av pandemien ble
ikke arbeidet helt ferdigstilt og arbeidet ble gjenopptatt i 2022. Gjenstående arbeid som listing og
strøm ble fikset, og styrerommet ble ferdigstilt med monitor (gave fra altibox) og arbeid med lager
bak styrerommet igangsatt for å nevne noe.

Styret vurderte fra møte til møte muligheten for å leie ut klubbhuset, vurderte at dette ikke var
aktuelt. Arbeidet med å organisere og gjennomføre utleie krever erfaringsmessig tre til fire
personer. Det er interesse for å ha en gruppe for å gjennomføre utleie, men til nå ikke vært mange
nok til å stille i en utleiekomitè. Det styret har vært tydelige på er at klubbhuset skal prioriteres til
aktiviteter for lag og grupper i idrettsforening og det er gjennomført gjennom hele året. Til
rengjøring har vi leid inn ved behov. Klubbhuset har behov for videre oppgradering. Vi har i flere år
slitt med vann i kjelleren noe som ga utslag i en ganske omfattende vannlekkasje i mellom jul og
nyttår 2022. styret har i etterkant av dette hatt omfattende arbeid opp mot forsikringsselskap for å
rette opp igjen skader på spesielt elektrisk anlegg. Oppgradering og utbedring av forholdene i
kjelleren er et arbeid som må følges kontinuerlig i perioder med mye snøsmelting og regn. Dette er
et pågående arbeid som vil kreve ressurser av idrettsforeningen også gjennom 2023.

Styret startet senhøsten arbeidet med å revitalisere IF Borgs sportsplan og klargjort innhold for
vedtak i 2023. Sportsplanen gjelder for periode 2023 til 2027. Styret startet også arbeidet med
“Borgpermen” som er idrettsforeningens verdigrunnlag, årshjul for aktiviteter og roller i styret.
Dette er et forarbeid som skal vedtas av nytt styre i 2023. Rollene som er beskrevet i dokumentet
har vært styrende for valgkomiteens arbeid med nytt styre og sammensetning av styret.

Vi sporet stor optimisme i Borg gjennom året. Aktiviteten i turn, håndball og fotball økte gradvis og
det er god rekruttering fra de yngre årskullene. Stor påfylling av barn og unge har stor betydning for
satsing og utvikling av Borg i årene som kommer.



Aktiviteter i IF Borg i styreåret 2022

Januar
● Mandag 06.01.2020 fikk vi installert varmepumpe i klubbhusets storsal. Dette var et tiltak

for å bedre luftkvalitet, varme og strømutgifter i klubbhuset.
● Turn startet aktiviteter i januar innenfor rammene av antall gitt av nasjonale myndigheter.
● Håndball startet opp aktiviteter innenfor rammene gitt av nasjonale myndigheter.
● Fotball startet aktiviteter med utetrening innenfor rammene fra nasjonale myndigheter

Februar
● Forberedelse til årsmøtet
● Flere fotballag påmeldt og startet kamper i vinterserien

Mars
● Vinterserien for fotball fortsatt i mars
● 9. mars gjennomførte idrettsforeningen årsmøte og valg av nytt styre.
● Håndball deltok i miniturnering
● 16. mars: Nærmiljøgruppen etablerte tre grupper for videreutvikling av idrettsanlegget og

sendte ut en forespørsel om noen kunne tenke seg å bidra i arbeidsgruppene
klubbhusgruppe, banegruppe og aktivitetsgruppe for hjertesone,

April
● Felles lagledermøter for turn, håndball og fotball
● 20. april: Vårdugnad gjennomført med stor deltakelse: En flott ettermiddag med opprydding

av uteområdet, fjerning av granulat etter vinteren, vask og klargjøring av kiosk, vask av
klubbhus/garderober og rydding av utstyr for sesongen.

● 30. april: turnsamling for idrettsforeningens intern turnsamling.
Mai

● Forberedelser til dugnad for Grenland Friteater
● 13. mai: Informasjonsmøte for fotball med orientering om planer, trenere og sesongen.
● 13. mai: Innkjøp av nye trebenker til idrettsanlegget. totalt seks benker er innkjøpt og

plassert rundt klubbhus, kiosk og kunstgressbane.
● 17. mai: Borg var godt representert fra turn, håndball og fotball i Borgertoget på

nasjonaldagen , i strålende solskinn.
● 19.-22. mai: håndball deltok på Kongeparken cup
● 29. mai: Borg turn deltok på turnfestivalen.

Juni
● Fra 1.-17. juni gjennomførte Borg vaktdugnad under Grenland Friteaters forestilling “Herøya

1943”, på dag, ettermiddag og natt.
Juli

● Flere fotballag deltok på Norway cup
August

● 13.-14 august: Borg fotball deltok på Sandarcup og Fjordline cup
● 20. august: Etter to år med pandemi og avlysning av den tradisjonsrike Borgdagen, kunne vi

ønske velkommen til en dag full av idrettsaktiviteter, leker og sosial hygge for både barn og
unge. Dagen kunne ikke fått en bedre ramme med fantastisk vær og veldig god deltakelse
gjennom dagen



September:
● 10. september: Fotballen deltok på Gulset Cup
● 19.september: Styret startet et arbeid med å se på styrets oppgaver og formål, strukturere

styrets arbeid- og roller og effektivisere styremøtene. Det har resultert i mer effektive møter,
gode beslutningsgrunnlag og fokus på å trekke til seg flere ressurspersoner for å drive
aktiviteter og prosjekter.

● 20. september: Det ble kjøpt inn et nytt vant i resirkulerbar plast (inkl. transporttralle) til å
komplettere de to eksisterende vantene, for bruk til trening og kamper for de yngste lagene.

Oktober:
● 19. oktober: Banegruppa arrangerte høstdugnad med god oppslutning og fikk ferdigstilt

opppussing av styrerommet i klubbhuset. Nå har vi et klubbhus som er fint og praktisk til
bruk for våre lag.

● 22. oktober: Borg håndball arrangerte en vel gjennomført miniturnering i Menstadhallen
med 34 gjennomførte kamper, med god deltakelse og godt publikumsoppmøte. Ble også
kåret som beste klubb til å arrangere  barnehåndballturnering i oktober (Rundens Arrangør)

● 24. oktober: Styret jobbet med å oppdatere vår dokumentasjon «Borgpermen».
Borgpermen er Borgs verdi- og strategidokument, og omfatter planer for kommende år og
årshjul for klubbens aktiviteter. I tillegg jobbes det med å revitalisere sportsplanen for
perioden 2023-2027.

● 26. oktober: Borg ble kåret til månedens håndball arrangør etter miniturneringen i
Menstadhallen.

● Borg fotball deltok på Skjærgårdscup
● Salg av julekalendere startet og julekalenderne ble kjapt utsolgt.

November:
● 7. november: Valgkomiteen hadde oppstartsmøte som forberedelse til å finne aktuelle

kandidater til nytt styre i 2023.
● 12. november: Borg håndball hadde gleden av å informere om at det etableres et seniorlag

for kvinner.
● 20. november: Borg håndball arrangerte og  gjennomførte en miniturnering til  i

Menstadhallen.
● 21. november innviet styret et nyoppsusset styrerom. Styret vedtok innhold i i styrets roller

og jobbet videre med sportsplan, budsjett 2023 og planlegging av nisseluefest.
Desember:

● 7. desember: Styret arrangerte for først gang Nisseluefest og julegrantenning på Borg. Et
vellykket arrangement med servering av pølser, saft, gløgg, pepperkaker og kaffe. Og ikke
minst; veldig god stemning.

● 14. desember: VM kveld i stortua med fotball på storskjerm for alle som ville.
● Det er gledelig å spore et økende engasjement for å bidra i klubben. Det er vi helt avhengig

av på alle områder for å holde hjulene i gang.
● Vi er en breddeklubb og ønsker ha fokus på mangfold og inkludering. Vi skal ha et tilbud til

alle som ønsker å delta i våre idrettsaktiviteter, samtidig som talenter skal få gro i Borg. I
tillegg kommer nærmiljøgruppas arbeid som vi ønsker skal videreutvikle idrettsanlegget og
utvide aktivitetstilbudet for innbyggerne på Borgestad



Satsingsområder i 2022:

● Oppgradering, utbedring og utvikling av fremtidens anlegg på IF Borg.
● Fornye og innhente nye sponsoravtaler
● Fokus på å øke antallet aktive medlemmer i idrettsgrenene

Medlemmer:
Ved årsskiftet 2022/2023 hadde IF Borg  519 medlemmer registrert i medlemsregisteret Min Idrett
(antallet medlemmer beskrevet i tabellen er hentet ut 21.02.2023, men listene er ikke oppdatert
etter 02.02.2023).

.

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år < 26 år Totalt

Kvinner 32 96 41 7 61 237

Menn 23 72 27 8 152 282

Totalt 55 168 68 15 213 519

Økonomi
● Driftsåret 2022 endte med et resultat på xxx xxx kr (xxx xxx for 2021)
● Formue til videreutvikling av idrettsanlegget xx xxx xxx

Skien 20. februar 2023

Stian Bjørnelykke
Leder, IF Borg

‘


