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Årsberetning 2021  

Behandles på årsmøtet 28.mars 2022 

 

 

 

Sædalen idrettslag ble stiftet 03.09.2006 med formål å fremme fysisk aktivitet hos barn og voksne i 

området Nattland, Sædalen og Helldal. 

 

I 2021 markerte Sædalen IL 15 år som idrettslag med fokus på et rikt  

aktivitetstilbud for alle i nærmilljøet! 
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Hovedstyrets sammensetning i 2021: 

 
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 (ungdomsrepresentant) 

Varamedlem: Tor Frithjof Wigers Larsen 

Varamedlem: Reidun Helle-Johnsen 
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Avdelingsledere som tiltrer hovedstyret ved behov og inngår i utvidet styret:  

Avdelingsleder fotball: Arnfinn Osmundsvaag / Trond Arild Klever 

Avdelingsleder håndball: Tone B. Rødal / Henriette Schaathun 

Avdelingsleder innebandy: Eivind Sjåstad 

Avdelingsleder basketball: Linda T Lydersen 

Avdelingsleder friidrett: Normann Natland 

Avdelingsleder idrettsskolen: Vilde Brodahl 

 

Daglig leder: Pål Hafstad Thorsen  

Regnskapsfører: Christian Eriksen, 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 2021 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, det har vært to fysiske styremøter. 

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 xx.xx. Vi har også tatt med oss 1 

millioner kroner fra 2020 på sparekonto som har stått urørt. På tross av positivt årsresultat ser vi at 

koronaårene 2020 og 2021 blir med oss inn i 2022. Det betyr at vi kan oppleve sviktende inntekter 

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


 side 4 

også i 2022 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.  

 

 

Styreleder Wilhelm Monsen sammen med nestleder Cecilie Ø.Sirevaag, styremedlem Ximena Andrea 

Sagenes og daglig leder Pål Hafstad Thorsen. Gjengen bet fra seg på årsmøtet til Idrettsrådet i 

Bergen! 

 

Ansatte 

I 2021 hadde Sædalen IL 30 personer som hadde et arbeidsforhold i idrettslaget. Dette kan være fast 

ansatte (3 stk), unge assistenter og instruktører på aktivitetsdager/fotballskole o.l, lønnete trenere på 

kontrakt eller folk som har hatt konkrete oppdrag relatert til servering ved Sædalsfesten, brøyting av 

snø og lignende som utløser lønns- eller honorarkrav. Gitt hvor mange mennesker som i løpet av et 

år får lønn eller honorar fra Sædalen IL er det å ha ordnede arbeidsforhold svært viktig. Alle skal ha 

arbeidskontrakt, det skal betales skatt og feriepenger i tråd med gjeldende regler og på sikt skal alle 

arbeidsgivere sikre at ansatte tjener pensjon fra første krone. Sædalen ILs daglige ledelse er svært 

bevisst det ansvaret som ligger i arbeidsgiveroppgavene.  

Den 10.desember 2018 ble Pål Hafstad Thorsen ansatt som daglig leder i Sædalen IL på en fireårig 

(åremåls) kontrakt. I 2021 ble daglig leder tilbudt fast stilling av hovedstyret og takket ja til dette.  

Daglig leder er godt etablert og avlaster det frivillige arbeidet og profesjonaliserer den daglige driften 
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av idrettslaget. Han koordinerer hovedstyrets arbeid, er arbeidsleder for de ansatte, koordinerer den 

frivillige innsatsen, ansvarlig for økonomistyringen sammen med regnskapsfører (lønn, pensjon, 

skatt, fakturering, godkjenner økonomiske disponeringer fra lagene m.v.), utstyrsansvarlig, markeds- 

og sponsorarbeid, søker på støtteordninger, følger opp rapportering, driver opplæring av vakter til 

Sædalshallen samt leder an i anleggsutviklingen i Sædalen IL og navigerer i det byråkratiske systemet.  

Vilde Brodahl ble ansatt i august 2020 som hovedinstruktør, først i 50% stilling og nå i 2021 i 70% 

stilling. Hun jobber med idrettsskolen, aktivitetsdager, basistrening for ungdom, sirkeltrening for 

voksne, folketiltak for seniorer samt prosjektutvikling rundt Bergen 3000 samtidig som hun bidrar 

med medlemssystemet Spond. Vilde er også arbeidsleder for assistenter og instruktører ved 

aktivitetstilbudene og gjennom denne ansettelsen har vi fått et kraftig oppsving i andelen 

ungdommer som jobber på timebasis for Sædalen IL. Stillingen hennes er i stor grad finansiert av 

tiltakene hun leder og ekstern støtte fra Vestland idrettskrets, offentlige midler og privat finansiering.  

I mai 2021 ansatte Sædalen IL Marius S. Lystad i 50% stilling som spiller- og trenerutvikler i 

fotballavdelingen. Det var først og fremst et tiltak for å styrke teamet rundt G19/juniorlaget. Han har 

nå jobbet seg opp til en 100% stilling og har utviklet aktiviteter som fotballfritidsordning, ekstra 

treningstilbud og fotballcamper i ferier og lignende. Samtidig har han utviklet et faglig sterkt opplegg 

med trenerhåndbøker, øvelsesbank og er svært aktivt ute på feltet i trenerveiledning av frivillige 

foreldretrenere. Det er også blitt etablert et sportslig utvalg rundt ham som nå ruster 

fotballavdelingen for faglig og sportslig utvikling. Marius er også arbeidsleder for assistenter og 

instruktører ved aktivitetstilbudene og gjennom denne ansettelsen har vi fått et kraftig oppsving i 

andelen ungdommer som jobber på timebasis for Sædalen IL. Stillingen hans er i stor grad finansiert 

av tiltakene han leder.  

I forlengelsen av disse ansettelsene har Sædalen IL inngått en samarbeidsavtale med Kringlebotn IL 

hvor vi deler kompetansen vår med dem og i bytte får økonomisk kompensasjon og et sterkt og godt 

samarbeidsklima med en viktig naboklubb.  

 

Sykefravær 
Sædalen IL hadde i 2021 et sykefravær på 7,1%. Når det gjelder legemeldt kortidsfravær er dette på 

0%, mens det har vært noe gradert sykemelding for daglig leder i en avgrenset periode på grunn av 

sykdom. Per mars 2022 har Sædalen IL igjen 0% sykefravær og det anses ikke som behov for tiltak. 

 

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 og tok studier på BI for å få nødvendig kompetanse på plass. I den 

anledning ble det utarbeidet en prosjektoppgave om idrett og HMS med tidsaktuelt stoff fra 

koronapandemien. 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. Gitt at det 
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også er mange ansatte i idrettslaget i løpet av et år bør det også utvikles planverk for varsling på en 

trygg og god måte.  

Klubbkontor 
Sædalen IL har klubbkontor i Sædalshallen. Idrettslaget får låne kontoret gratis av Bergen kommune i 

forbindelse med gjennomføring av vertskapsrollen i hallen. Gitt at vi nå har flere ansatte i Sædalen IL 

er behovet for utvidelse av kontorfasilitetene i Sædalshallen prekært. Det er satt i gang en prosess 

med Bergen kommune med formål om å utvide kontoret. Dessverre har vi møtt et endeløst byråkrati 

også her og venter nå på tilbakemelding fra kommunen om vi får lov å utvide kontoret eller ei.  

 

Vertskapsrollen 
Sædalen IL inngikk i 2019 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/ 

 

Sædalendagene og 15 års jubileum 
Høsten 2021 arrangerte Sædalen IL både Sædalendagene og Sædalsfesten samme dag 6.november 

2021. Som en forsinket 15 års jubileumsfest for Sædalen IL. Sædalendagene ble et flott arrangement 

med mini-cup for de yngste fotballagene, klubb- og handledag med Torshov Sport, markedsplasser i 

hallen i samarbeid med Lokalmatringen, hinderløype, konkurranser i regi Extra m.v. Det var en 

dundrende suksess som skal gjentas hvert år! 

På kvelden var det tradisjonen tro Sædalsfesten. Absurd nok var det lave smittetall i 

koronapandemien og vi kunne gjennomføre festen så å si uten restriksjoner og uten smitteutbrudd i 

etterkant. Nærmere 100 påmeldte, DJ- og lysshow, snadder mat og underholdning. Sædalsfesten var 

et fantastisk arrangement etter to år med pandemi og folk meldte tilbake at det var et strålende 

arrangement for idrettslaget, nabolaget og folk flest i Sædalen. 

 

Anleggsutvikling 

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.  

 

Vinteren 2021/22 fikk Sædalen IL tilskudd på  kroner 100.000,- fra GC Rieber Fondene samt kroner 

180.000,- fra Sparebanken Vest. Midlene skal gå til etablering av Sædalen aktivitetspark som 

etableres ved 5-er banen, foran løen. Vi får leie 350 m2 areal av grunneier og er svært takknemlig for 

dette! Sammen med Bergen kommune er det sendt inn spillemiddelsøknad og vi håper at prosjektet 

https://sedalenil.no/2019/03/informasjon-om-vertskapsrollen/
https://sedalenil.no/2019/03/informasjon-om-vertskapsrollen/
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skal gå i null økonomisk. Treningsapparater og utstyr er kjøpt inn via Tress As til en svært gunstig pris 

og entreprenøren Nærmiljø Hage og Anlegg AS utfører arbeidet til en god nabolagspris for å hjelpe 

idrettslaget.  

 

 

 

 

Takk til:  

             

 

 

 

 

Medlemstall: 
Sædalen IL har i 2020 og 2021 lagt om til nytt medlemssystem. Vi forlot Zubarus og gikk 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. Overgangen til nytt 

medlemssystem var et større arbeid enn vi så for oss og det er derfor satt av mer ressurser til at Vilde 

Brodahl kan bistå daglig leder i arbeidet med medlemssystemet.  

Sædalen IL hadde ved utgangen av 2020, 1252 aktive medlemmer som ble registrert i NIF sin 

samordnete rapportering. Rapporteringen for 2022 er ikke levert enda, den kommer i løpet av våren. 

Dette inkluderer utøvere, lagledere og trenere. Per 25.03.22 har vi 1268 medlemmer. Dette er en 

oppgang fra 1081 i 2019. Årsaken til oppgangen er at rapporteringen er noe mer presis samtidig som 
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vi har fått inn flere betalende medlemmer fra de yngste og nystartete kullene samt folkehelsetiltaket 

og støttemedlemmer.  

Vi er nå sannsynligvis det syvende største breddeidrettslaget i Bergen (eksklusiv allianseidrettslag og 

med forbehold om at de andre idrettslagene har et uventet oppsving).  

 

*494 medlemmer er kvinner (516 i 2021) 

*713 medlemmer er menn (736 i 2021) 

*61 medlemmer er ikke sortert på kjønn (dette vil korrigeres mot rapporteringen til NIF) 

*71 medlemmer opp til 5 år (55 i 2021) 

*491 medlemmer 6-12 år (514 i 2021) 

*282 medlemmer 13-19 år (344 i 2021) 

*393 medlemmer 20-99 år (339 i 2021) hvorav 198 medlemmer er trenere, lagledere eller tillitsvalgt. 

 

Vi har et gledelig oppsving på kvinnesiden hvor håndball, folkehelseprosjektet på Helgetun og åpen 

hall for voksne drar opp snittet i forhold til tidligere. 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 

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 og noen justeringer også i 2021. 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 2021 var følgende: 
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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. I 2021 fikk Sædalen IL kroner 206.000,- i inntekter fra Grasrotandelen. 

Andelen givere er nå oppe i hele 470 personer, som er i tråd med målet fra fjorårets beretning. 

Økningen i andelen givere har utlignet at koronapandemien generelt har gjort at inntektene fra 

grasrotandelen er noe lavere enn hva man kunne forvente.   

Vi har positiv utvikling i givere, men prognosene peker mot inntekter på et sted mellom 200- til 

220.000,- i 2022. Før koronapandemien ville prognosen vært mer positiv og vi burde kunne forvente 

opp mot kroner 235.000,- i inntekter fra Grasrotandelen. Dette vil vi komme mer tilbake til i neste års 

melding. Målet er å passere 490 givere og stabilisere inntektene på over kroner 250.000,- i året på 

sikt, men det forutsetter at koronapandemien ikke får et oppsving igjen.  
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Sponsorer og samarbeidspartnere 
Sædalen IL har flere gode samarbeidspartnere i sponsormarkedet. Våre samarbeidspartnere i 2021 

var: Extra Sædalen, Nike (utstyr), Torshov Sport (utstyrsbutikk), Garanti Eiendomsmegling, 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.  
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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 2022! 

 

   

    

 

 

 


