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Årsberetning Rustad IL 2021

Fremlagt på lagets årsmøte 22. mars 2022

Rustad IL, hovedstyrets årsberetning for 2021

Årsberetning 2021 fra Hovedstyret
Hovedstyret:
Styret har i perioden 04.06.2021 – 22.03.2022 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:

Barbro Tomter Dahlen
Jarle Birkeli
Vidar Larsen
Camilla Berg Hansen

Valgkomite:
Valgkomite:

Terje Fimreite (leder)
Jan Henrik Karlsen
Pål Nordseth (varamedlem)

Arbeidsutvalget:
På lagets arbeidsutvalgsmøter har i tillegg til hovedstyret også representanter fra idrettsgruppene vært til
stede.
Allidrett:
Paraidrett:
Fotball:
Karate:
Langrenn:

Camilla Berg Hansen
Vidar Larsen
Jarle Birkeli, Kim Thomassen
Andrea Iacovone
Barbro Tomter Dahlen

Komiteer og annen administrasjon:
Kontrollutvalg:

Jørn Allergodt
Hanne Marie Breivik
Mads Blomfeldt (vara)

Hedersmerkekomitè:

Arild Andhøy
Jarle Birkeli
Barbro Tomter Dahlen

Økonomiansvarlig:
Regnskapsbyrå:
Revisor:
Utleie av klubbhus:
Medlemsregisteret:
Hjemmeside:
Barneidrettsansvarlig:
Politiattester:

Gøril Kjerstad
Finanstorget AS ved Eirik Rønningen / Ulf Ower
Vekst Revisjon AS ved Unni Øverbø
Frøydis Schulz
Anders Dahlen og Barbro Tomter Dahlen
Anders Dahlen
Barbro Tomter Dahlen
Barbro Tomter Dahlen og Jarle Birkeli
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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 5 hovedstyremøter hvorav fire av de på Teams. 35 saker er behandlet.
I tillegg er det avholdt 1 ekstraordinært årsmøte
Spesielle oppgaver
• Informasjon fra alle gruppene
• Sammenslåing av Rustad IL og Abildsø IL
fotballgrupper – RASK
• Opprettelse av karategruppe
• Avslutte privat konto i paraidrettsgruppa
• Samordnet rapport
• Bydelsdagene i august
• Nabolagsklubb - info og diskusjoner
• Allidrettens fond
• Skullerud idrettsanlegg – nytt arenahus
• Fordeling av midler fra Oslo idrettskrets
• Mva kompensasjon
• Fordeling av kommunale midler /
Aktivitetsmidler
• Fordeling av grasrotandelen
• Fordeling av bingopenger
• Søknader på krisepakker - Korona
• Politiattester
• Fullmaktsmatrise
• Fordeling av treningstider på Rustad- og
Skullerud skole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensjonsavtale fotball
Nye lover
Årsmøte og medlemsmøte
Regnskap
Budsjett
Ekstraordinært årsmøte
Hedersmerker – æresmedlemmer
Kurs i Oslo idrettskrets
Innkjøp av utstyr til gymsalene
Klubbadmin /Sportsadmin
Forberedelser til møter med idrettskretsen
Søknader til idrettskretsen
Ny hjemmeside
Lagring av data – nytt system
Rustad idrettsfelt – klubbhuset
Hyggekveld – alle grupper
Informasjon fra Oslo idrettskrets

Representasjon:
• 2 møter Idrettens samarbeidsutvalg (ISU) bydel Østensjø. Barbro T. Dahlen, Jarle Birkeli (vararep.)
• 7 møter med Oslo idrettskrets vedr Nabolagsklubb - Hovedstyret og grupperepresentanter.
• 2 møter med Oslo idrettskrets, diverse - Barbro T. Dahlen
• 5 infomøter med Oslo Idrettskrets på Teams – koronasituasjonen – sommeraktiviteter mm,
Barbro Tomter Dahlen
• Årsmøte Abildsø IL – Barbro T. Dahlen
• Stiftelsesmøte RASK – Barbro T. Dahlen
• Diverse møter Valgkomite Oslo Idrettskrets - Barbro T. Dahlen
Kurs:
• Kurs vedr. ungdomssatsing – Barbro T. Dahlen
• Bedre klubb – Barbro T. Dahlen
• Idrettens inkluderingskurs NIF – Barbro T. Dahlen
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Aktivitet
Laget har følgende aktive grupper: Paraidrett, allidrett, fotball (tom 01.12. 2021), karate, langrenn, og
friidrett.
Viser til alle gruppers årsberetninger når det gjelder aktivitet og resultater som ligger bakerst i årsmeldingen.

Arrangementer
Ingen felles idrettsarrangementer for hele idrettslaget i dette spesielle året med Korona-pandemien.
Men, gruppene har vært aktive og flere grupper har også noe samarbeide på tvers.
Alle grupper har også deltatt aktivt i nabolagsklubbprosjektet gjennom Oslo idrettskrets, se eget pkt. i
årsmeldingen.
På det sosiale plan har vi hatt en hyggekveld på Rustadsaga med deltakelse fra 4 av lagets gruppestyrer og
noen av lagets gode medhjelpere, i alt 26 personer. Dette ble en hyggelig avslutning på året hvor vi også delte
ut æresmedlemskap til Lasse Henriksen, Iver Tildheim Andersen, Jarle Birkeli og hedersmerker til Svein
Graftås og Espen Hansen. Hyggelig at vi fikk gjort dette «live» i år, to år forsinket. Dette var også siste kvelden
med fotballgruppa i Rustad IL. Det ble litt mimring med bilder og filmfremvisning og noen gode ord på veien
inn i nytt idrettslag, Rustad Abildsø sportsklubb (RASK)

Nabolagsklubb
Høsten 2020 gikk vi over fra å være en foregangsklubb til å være en nabolagsklubb. Vi er veldig godt fornøyde
med å være en av tjuefem klubber som er valgt ut til å få delta i prosjektet til Oslo idrettskrets. Dette er også
med på å bevisstgjøre og inspirerer oss tillitsvalgte til nye aktiviteter og en ny giv i idrettslaget.
Som inkluderingsansvarlig og ungdomsrepresentant i nabolagsklubb-prosjektet har Barbro T. Dahlen fungert.
Våre tildelte midler har i all hovedsak blitt brukt på de innsatsområdene som vi har forpliktet oss til,
inkludering, kompetanse, frivillighet og dugnad, ungdomssatsing og klubbhåndbok.
Koronapandemien har dette året satt sine spor for aktivitetene våre, men tross dette har vi klart å
opprettholde en del aktivitet. Det har selvfølgelig vært enklere for de idretter som holder til ute og er
individuelle og ikke har så mye nærkontakt.
Gjennom året har vi satt mest fokus på å opprettholde mest mulig av den aktivitet som var planlagt i 2021,
men det har også vært plass til noen nye prosjekter.
Klubben bærer også litt preg av at fotball ønsket å gå ut av idrettslaget og danne en ny fotballklubb med
Abildsø IL, RASK, i slutten på året og mange ressurser har også blitt brukt på denne prosessen.
Midlene på kr. 160 000,- fra Nabolagsklubb-prosjektet for 2021 er fordelt utover alle lagets grupper etter
«søknader» om midler til ulike prosjekter gjennom hovedlaget. Idrettslaget drives fortsatt på frivillig grunnlag
og en del av midlene er dokumentert med dugnadsinnsats. Ungdomsprosjekter er prioritert med tanke på
trenerkurs og godtgjørelse for trenergjerninger. Også innkjøp av utstyr til bruk på vår lokale skole har vært
viktig for oss å bruke en del midler på. I tillegg har vi hatt oppstart av en ny gruppe, karate, som har fått en del
midler til dette.
Hos oss får alle være med uansett økonomisk bakgrunn, men med lav medlems- og treningsavgift og god
økonomisk støtte fra bydel Østensjø i samme henseende så har ikke behovet for å dekke så mange
treningskontingenter vært til stede. Så her har vi noen midler som overføres til neste år.
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Konkret har vi brukt midler på følgende prosjekter i gruppene i idrettslaget:
Hovedlagets prosjekter
- Opprettelse av ny hjemmeside da denne ble ødelagt av leverandør under en oppdatering av server.
- Innkjøp av utstyr til alle grupper i idrettslaget til bruk på innetrening Rustad skole
- Promotering av ny gruppe, karate, på facebook og instagram
Karates prosjekter
- Kursoppføringer
- Innkjøp av drakter
- Innkjøp av en del nytt utstyr
Fotballs prosjekter:
- Godtgjørelse til ungdomstrenere på fotballskolen i høstferien
- Dommerkurs
- Oppfølging av nye juniortrenere
Langrenns prosjekter:
- Skilek med sosial profil, samarbeide med Mortensrud Aker Sportsklubb, gratistilbud for mange
- Godtgjørelse til ungdomstrenere på skilek
- Idrettsuka i Østmarka – ungdomstrenere i ulike idretter,
- Skilek i vinterferien, gratisarrangement
- Kurs ungdomstrenere
Allidretts prosjekter:
- Skilek med langrennsgruppa
Paraidretts prosjeklter:
- Godtgjørelse til ungdomstrenere i både paraidrett «basis» og paraidrett ski
Da går vi inn i 2022 med friskt mot om med nye mål i Nabolagsprosjektet.

Økonomi
Idrettslagets økonomi er meget god. Det er god økonomistyring i alle lagets grupper, noe som vises i
gruppenes regnskaper. Til tross for pandemien og frafall av årlige inntektsbringende aktiviteter kan vi
konstatere at klubben fremdeles har en god og solid økonomi. Rustad IL har også i 2021 søkt, og fått innvilget
tilskudd fra de nasjonale tiltakspakkene som Regjeringen har lansert løpende gjennom året.
Takket være et solid og oversiktlig økonomisystem i Tripletex har Rustad IL
kunnet sende søknader raskt etter hvert som tiltakspakkene har blitt lansert.
Regnskapet for 2021 gjøres opp med et overskudd på kr. 1 716 679,Det store overskuddet skyldes i hovedsak at aktivitetsnivået med bla samlinger og konkurranser har vært lavt
og kostet klubben lite i tillegg til at sponsorer og mange søknader har blitt innvilget.
Styret har jevnlig gjennomgang og oppfølging av den økonomiske situasjonen i klubben
Videre er det et løpende fokus på aktiviteter og tiltak som kan bidra til økte inntekter.
Klubben har gjennom mange år spart opp midler som er tenkt brukt til spesielle tiltak. Midlene er bla tiltenkt
brukt på utstyr, utbedring av skianlegget på Skullerud og arenabygg. Noen av disse midlene er det budsjettert
med i 2022 noe som gjenspeiles i flere av idrettslagets grupper. Det vil derfor være flere grupper som har
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budsjettert med underskudd i 2022, men dette er forenelig med at klubben har god økonomi og bruker noe
av de oppsparte midlene til gode formål til glede for mange i nærmiljøet.
God og solid økonomi er bærebjelken for all aktivitet i klubben, og et av de
aller viktigste fokusområdene for klubbens styre gjennom året.

Medlemstall
Antall registrerte medlemmer 31. desember i 2021 var 846 medlemmer.
453 medlemmer fra Fotball ble i desember overført til Rustad Abildsø Sportsklubb, RASK.
Før Fotballmedlemmene ble overført til RASK, var det 1299 medlemmer i klubben,
altså en økning på 64 medlemmer fra 31.12.2020.

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år
39
59
98

6-12 år
119
147
266

13-19 år
47
72
119

20-25 år
9
19
28

26 år og eldre
129
206
335

Totalt
343
503
846

2017
445
775
1220

2018
438
863
1301

2019
452
870
1322 (1293)

2020
405
830
1235

2021
343
503
846 *

Medlemsutvikling siste 6 år:
Kvinner
Menn
Totalt

2016
432
840
1272

* Nedgangen fra 2020, skyldes at Fotball sine medlemmer er flyttet over til ny klubb (RASK).

Oppsummering 2021
Idrettslagets drift er i hovedsak basert på frivillig innsats, noe vi er stolte av!
Våre inntekter kommer i stor grad fra kommunale midler, dugnader, sponsorer, søknader og arrangementer.
Rustad IL har i 2021 hatt driftsansvar for to anlegg, Rustad Idrettspark som primært benyttes til fotball (RASK
overtok 1/12) og Skullerud idrettsanlegg som er et skianlegg. I tillegg leier Rustad IL Fjeldstadstua på en
femårskontrakt. Stor takk til alle som bidrar i disse anleggene, dere gjør en kjempejobb.
Idrettslaget jobber nå med arenahus på Skullerud idrettsanlegg og overtakelse av dette ventes i januar 2022.
Idrettslaget har lite innefasiliteter så gymsalene på Rustad og Skullerud skole er spesielt viktige for de aller
yngste i idrettslaget. Uten disse ville vi ikke kunne tilby noe aktivitet til disse på høst og vinter.
Året 2021 vil for de aller fleste i Rustad IL bli husket for tre ting, en ny gruppe inn i idrettslaget, en gruppe ut
og Koronapandemien.
Vi kunne på vårt årsmøte i juni ønske hjertelig velkommen til en ny gruppe, karategruppa. Fantastisk at vi har
fått inn en ny gruppe til i idrettslaget. Gruppa har vokst seg stor utover i året og 31/12 hadde gruppa 25
medlemmer.
Første desember ble også en historisk dag i Rustad IL. Da var det slutt med fotballgruppe i idrettslaget.
Sammen med Abildsø IL har fotballgruppa dannet en ny klubb, Rustad Abildsø sportsklubb - RASK.
Fotballgruppa har sammen med skigruppa vært med helt siden stiftelsesdatoen. Grunnet lite rekruttering til
ulike lag var det en nødvendighet å gå sammen for å holde barn og unge som fortsatt ønsker å spille fotball i
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nærmiljøet. Fotballgruppa overtar også driftsansvaret for klubbhuset og fotballanlegget, mens Rustad IL
fortsatt skal ha bruksrett.
Vi i Rustad IL ønsker RASK lykke til inn i framtiden og gleder oss fortsatt til å ha et godt samarbeid med dere.
Det som overskygget alt i 2021 og som vi i idretten ikke kommer til å glemme på lang tid er pandemien.
Idretten har periodevis vært nedstengt og dette har naturlig nok fått store konsekvenser for oss alle.
Treninger, konkurranser og cuper ble avlyst og utsatt. Dette har slått ulikt ut på idrettslagets grupper og i
Rustad IL har dette gått hardest utover aktiviteten i vår paraidrettsgruppe, allidrettsgruppe og karategruppe
som stort sett har innetrening. Fotballgruppa og langrennsgruppa har mye utetrening og når det ikke har vært
helt nedstengt som bla i januar 2021 så har treninger vært mulig å gjennomføre i henhold til de
smittevernregler som til enhver tid har vært gjeldene. Det har for andre året på rad vært krevende for
trenere- og tillitsmannsapparatet med mye planlegging og smitteverntiltak.
Tusen takk til alle trenere og tillitsvalgte som har stått på gjennom året og gjort alt som har vært mulig for å
holde aktiviteten i gang.
Tross nok et spesielt år så har vi klart å holde medlemstallet ganske stabilt og totalt sett har vi hatt en liten
oppgang i antall medlemmer hvis vi tar med fotballgruppas medlemmer fram til desember. Det er gledelig!
Ellers er vi stolte av vår nabolagsstatus og at vi er et idrettslag som bidrar til et godt lokalsamfunn.
Vi baserer vår aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
•
•
•
•

Idrettsglede
Fellesskap
Helse
Ærlighet

Og vi drives etter idrettens organisasjonsverdier:
•
•
•
•

Frivillighet
Demokrati
Lojalitet
Likeverd.

Vi ser fram til fortsatt å jobbe godt i vårt nærmiljø og gleder oss til å ta fatt på et nytt aktivt idrettsår sammen
med barn ungdom og voksne.
Tusen takk til alle som har bidratt gjennom dette spesielle året!

Oslo 25. februar 2022

Barbro Tomter Dahlen
Leder

Jarle Birkeli
Nestleder

Vidar Larsen
Styremedlem
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