
 

 

 

 

Årsberetning 2020  

Behandles på årsmøtet 3.mai 2021 

 
 
 

Sædalen idrettslag ble stiftet 03.09.2006 med formål å fremme fysisk aktivitet hos barn og voksne i 
området Nattland, Sædalen og Helldal. 
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Hovedstyrets sammensetning i 2020: 
 
Styret: 

Styreleder: Wilhelm Martin Monsen 

Nestleder: Cecilie Øvredal Sirevaag 

Styremedlem: Ole Eidsheim 

Styremedlem: Ximena Andrea Sagenes 

Styremedlem: Tomas Finnøy 

Styremedlem: Kevin Cruickshanks 

Styremedlem: Amanda Nygaard  

Varamedlem: Tor Frithjof Wigers Larsen 

Varamedlem: Johnny Sunde 

Varamedlem: Morten Foros Krohnstad 

Styrerepresentant fotball: Arnfinn Osmundsvaag / Trond Arild Klever 

Styrerepresentant håndball: Tone B. Rødal 

Styrerepresentant innebandy: Eivind Sjåstad 

Styrerepresentant basketball: Linda T Lydersen 

Styrerepresentant friidrett: Normann Natland 

Styrerepresentant idrettsskolen: Ingvild Hammerstad / Vilde Brodahl 

 

Daglig leder: Pål Hafstad Thorsen 

Regnskapsfører: Aval AS / AltCtrl AS  
 



Styrets arbeid: 
Gjennom året har hovedstyret hatt styremøter og avdelingslederne har deltatt på møtene ved 
innkalling / behov. Hovedstyret har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan koordinere møtene 
eller få avklart saker uten å måtte kalle inn hovedstyret for å få forankring. For 2020 ble det 
utarbeidet et årshjul som er veileder for styremøter og saker som settes på agendaen. På grunn av 
koronarestriksjoner har stort sett alle møter i hovedstyret vært gjennomført som videomøter ved 
behov.  

Styret har vært representert på årsmøtet til Idrettsrådet i Bergen, anleggskonferansen til Hordaland 
Idrettskrets, kurs og samlinger i regi idrettskretsen og møter med Bergen kommune, 

Spesielle saker og oppgaver: 
Det er krevende tider for idrettsbevegelsen med tidvis stengte idrettsanlegg og at all aktivitet i 
perioder har vært stoppet opp. En rekke arrangement og turneringer som er viktig for aktiviteten og 
inntektene til idrettslaget har blitt avlyst. Det samme gjelder treninger og kamper. 

I mars 2020 skapte koronapandemien store problemer for organisert idrett og forrykket også hele 
det økonomiske grunnlaget for idrettslaget. Men hovedstyret tok tidlig grep og iverksatte en plan om 
å ruste organisasjonen for å komme oss gjennom stormen. Les mer om planen fra 23.mars 2020 her: 
https://sedalenil.no/2020/03/informasjon-fra-hovedstyret/  

Sædalen IL beholdt alle trenere på kontrakt og tildelte nye oppgaver, satte innkjøpsstopp og 
prioriterte sammen med daglig leder å søke på tilskuddsordninger. Hovedstyret har loset idrettslaget 
trygt gjennom pandemien og vi gikk inn i 2021 sterkere organisatorisk og økonomisk som vi håper vil 
komme det sportslige arbeidet til gode.  

Som man kan se i årsregnskapet har Sædalen IL et årsresultat på 1.485.087 millioner kroner som 
overføres til nytt regnskapsår hvor 1.000.000,- million kroner har blitt satt på sparekonto. På tross av 
positivt årsresultat ser vi at koronaåret 2020 slepes med oss inn i 2021 og muligens også 2022. Det 
betyr at vi vil oppleve sviktende inntekter også i 2021 og det kan påvirke alt fra kiosksalg til klubb og 
handledager. Det er derfor ytterst viktig at Sædalen IL er forsiktig med pengebruken i tiden nå og 
fremover når det åpnes for mer aktivitet. 

Sædalen IL er involvert i arbeidet for å skape et godt oppvekst og bomiljø i Nattland/Sædalen 
området. Det samarbeides bredt med mange andre aktører som skoler, velforeninger og kirke/kultur 
organisasjoner. Sædalen Idrettslag er i dag den aller største tilbyderen av Idrettsaktiviteter i denne 
delen av Bergen. Idrettslaget sine ungdomskull har vokst de senere årene og har derfor et stort 
behov for nye og ungdom/voksentilpassede anleggsflater, spesielt for håndball og fotball.  

Den 10.desember 2018 ble Pål Hafstad Thorsen ansatt som daglig leder i Sædalen IL på en fireårig 
(åremåls) kontrakt. I 2020 er daglig leder godt etablert avlaster det frivillige arbeidet og 
profesjonaliserer den daglige driften av idrettslaget.  

Sædalen IL har klubbkontor i Sædalshallen. Idrettslaget får låne kontoret gratis av Bergen kommune 
de neste to årene og i forbindelse med gjennomføring av vertskapsrollen i hallen.  

Sædalen IL har inngått en treårig avtale med Bergen kommune verdt kroner 250.000,- i året for å ha 
vertskapsrollen i Sædalshallen. Arbeidet går ut på forenklet tilsynsoppgaver og har gitt idrettslaget et 
sterkere eierskap til hallen, samtidig som det gir gode inntekter til lagene som gjennomfører vaktene. 
Mer informasjon om vertskapsrollen her: https://sedalenil.no/2019/03/informasjon-om-
vertskapsrollen/ 

https://sedalenil.no/2020/03/informasjon-fra-hovedstyret/
https://sedalenil.no/2019/03/informasjon-om-vertskapsrollen/
https://sedalenil.no/2019/03/informasjon-om-vertskapsrollen/


I 2020 var anleggsutvikling spesielt aktuelt. Bystyret i Bergen vedtok endelig reguleringsplanen for 
Indre Sædalen. Der er det nå innarbeidet en 11-er fotballbane, klubbhus, flerbrukshall, aktivitetspark 
med mer.  

I forlengelse av arbeidet med områdereguleringsplanen har Sædalen IL utarbeidet en 
mulighetsstudie for å etablere «Sædalen oppvekst- og idrettspark» med flere nye anlegg og fasiliteter 
for egenorganisert og organisert aktivitet. Materialet er publisert på nettsidene våre: 
https://sedalenil.no/2019/12/saedalen-oppvekst-og-idrettspark/ 
 

HMS-arbeid: 
Det er lovpålagt at daglig leder har kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder og hva som skal til for 
et godt treningsmiljø og arbeidsmiljø for utøvere, trenere og ledere. Daglig leder i Sædalen IL har 
gjennomgått opplæring i 2020. I samarbeid med Bergen kommune er det jevnlig gjennomgang av 
anleggene vi har daglig aktivitet på og det utarbeides oversikt over ting som må utbedres.  

Det er også utarbeidet en beredskapsplan for Sædalen IL i forbindelse med håndtering av 
koronapandemien og det er naturlig at det også utarbeides en HMS-plan for idrettslaget.  

 

Medlemstall: 
Sædalen IL har i 2020 og 2021 lagt om til nytt medlemssystem. Vi forlater Zubarus og går nå over til å 
benytte Spond fast. Spond er godt innarbeidet i idrettslaget allerede da trenere og ledere bruker 
systemet til å koordinere daglig aktivitet med treninger og kamper.  

Sædalen IL hadde ved utgangen av 2020, 1252 aktive medlemmer som ble registrert i NIF sin 
samordnete rapportering. Dette inkluderer utøvere, lagledere og trenere. Dette er en oppgang fra 
1081 i 2019. Årsaken til oppgangen er at rapporteringen er noe mer presis samtidig som vi har fått 
inn flere betalende medlemmer fra de yngste og nystartete kullene samt folkehelsetiltaket og 
støttemedlemmer.  

Samlet er vi nå 1252 medlemmer og det ser ut til at vi faktisk er det syvende største 
breddeidrettslaget i Bergen (eksklusiv allianseidrettslag og med forbehold om at de andre 
idrettslagene har et uventet oppsving).  
 
*516 medlemmer er kvinner  
*736 medlemmer er menn 
*55 medlemmer opp til 5 år 
*514 medlemmer 6-12 år 
*344 medlemmer 13-19 år 
*32 medlemmer 20-25 år (foreløpig) 
*307 medlemmer 25+ år 
 
Vi har et gledelig oppsving på kvinnesiden hvor håndball, folkehelseprosjektet på Helgetun og åpen 
hall for voksne drar opp snittet i forhold til tidligere. Det gjenspeiler seg også i at valgkomiteens 
innstilling til nytt hovedstyre nå nesten er 50/50 kvinner/menn. Men samtidig har vi stort potensiale i 
å få flere kvinner til å engasjere seg på trener- og ledersiden i fotballavdelingen - og stort potensiale i 
å få flere menn til å engasjere seg på trener- og ledersiden i håndballavdelingen. 
 
Ut av nøkkeltallene kan vi også se den fantastiske innsatsen engasjerte foreldre gjør som frivillige i 
Sædalen IL. Dere er bærebjelken i idrettslaget, uten tvil! Samtidig utfordrer jeg dere til å prøve å 

https://sedalenil.no/2019/12/saedalen-oppvekst-og-idrettspark/


inkludere flere unge trener- og ledertalenter i det frivillige arbeidet, vi har mange flotte ungdommer 
som kan bli gode ressurser for oss i fremtiden. 
 

Kontingentstruktur 
Sædalen IL skal være et åpent og inkluderende idrettslag som skaper aktivitetstilbud og idrett for alle 
i nærmiljøet. I idrettslaget vårt skal kostnadene ikke være så store at det kan oppleves 
ekskluderende. Sædalen IL skal derfor ha en forutsigbar og inkluderende kontingentstruktur som gjør 
at folk har råd til å være aktive medlemmer i idrettslaget vårt 

Kontingentstrukturen i Sædalen IL hadde vært uendret siden 2015 før årsmøtet i 2019 vedtok 
endringer. Sammenlignet med andre idrettslag har Sædalen IL lav kontingent når man ser 
medlemsavgift og treningsavgift sammen. Medlemsavgiften i idrettslaget er noe høyere enn andre 
idrettslag, mens treningsavgiften er betydelig lavere enn andre idrettslag.  

Hovedstyret ønsker at terskelen skal være lav for at alle som ønsker det skal kunne være medlem og 
delta på flere aktiviteter. Medlemsavgift for trenere, ledere og andre verv er uendret og vil være 
kroner 100,- også i årene som kommer. Folk med tillitsverv eller oppgaver i Sædalen IL må være 
medlemmer av idrettslaget. Gitt at den frivillige innsatsen er bærebjelken i idrettslaget ønsker 
hovedstyret å stimulere til at trenere, ledere og andre verv har lav medlemsavgift og ingen 
treningsavgift slik at de kan benytte seg av aktivitetstilbudet i Sædalen IL. 

Kontingentstrukturen etter årsmøtet i 2019 var følgende: 

 

 

 

Økonomi og regnskap 
Viser til årsregnskapet og orientering fra regnskapsfører på årsmøtet.  

 

Grasrotandelen 
Overskuddet fra Norsk Tipping skal gå til samfunnsnyttige formål. I den anledning er Grasrotandelen 
en god inntektskilde for Sædalen IL, hvor syv prosent av spillerinnsats går til idrettslaget. Det har 
vært en positiv utvikling i antallet grasrotgivere og inntekter det har generert. I 2019 fikk Sædalen IL 
kroner 206.020,- i inntekter fra Grasrotandelen og avsluttet året med 412 grasrotgivere. Målet for 
2020 var å gjøre ordningen kjent for flere med sikte på å komme opp i 450 grasrotgivere. Dette målet 
ble nådd. I 2020 fikk Sædalen IL inn kroner 200.137,- i inntekter fra Grasrotandelen og andelen givere 
passerte 451 desember 2020. Per mai 2020 har vi 449 givere.  



Som en konsekvens av covid-19 registrerer Sædalen IL et betydelig inntektstap fra Grasrotandelen. Vi 
har positiv utvikling i givere, men prognosene peker mot inntekter på et sted mellom 180-200.000,- i 
2021. Før covid-19 ville prognosen vært mer positiv og vi burde kunne forvente opp mot kroner 
220.000,- i inntekter fra Grasrotandelen. Dette vil vi komme mer tilbake til i neste års melding. Målet 
er å passere 470 givere og stabilisere inntektene på over kroner 250.000,- i året. 

 

 

 

 

 

 

 



Sponsorer og samarbeidspartnere 
Sædalen IL har flere gode samarbeidspartnere i sponsormarkedet. Våre samarbeidspartnere i 2020 
var: Extra Sædalen, Nike (utstyr), Torshov Sport (utstyrsbutikk),Garanti Eiendomsmegling, Bergen 
Elektro Team, Autosalg, Honda, Meca, Kjørpent.no.  

I 2019 inngikk Sædalen IL en ny utstyrsavtale med Nike og Torshov Sport samtidig som vi inngikk en 
ny tilleggsavtale med Select på blant annet medisinsk utstyr. Det forhandles også med Mizuno om en 
tilleggsavtale på sko. 

Sædalen IL har også fått gavebidrag fra Bergen kommune, Fana Sparebank, Sparebanken Vest og BKK 
samt støtte via draktreklame gjennom mindre sponsoravtaler. Vi takker sponsorene og håper på et 
godt samarbeid også i 2021! 

 

   

    

 

 


