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Tilbakeblikk på 2018
Eina sportsklubb kan se tilbake på et aktivt 2018. Nytt i 2018 er Allidrett, et samarbeid
mellom turn og ski. Det har engasjert ca 30 unger mellom 4 og 7 år. Det var mellom ca 20
deltaker på skitreninger, ca 60 turnere i aktivitet, enda flere fotballspillere og TaeKwonDo
har opplevd vekst i medlemmer også i 2018. Vi har en imponerende gjeng foreldre/foresatte
som stiller opp og hjelper til. Et konservativt estimat er at det er lagt ned mer enn 4000
dugnadstimer i klubben i løpet av 2018. Vi må rette en spesiell takk til trenere som stiller opp
hver uke og engasjerer våre barn og ungdom. I tillegg en stor honnør til bane- og
løypemannskap som sørger for nyklipte baner og nypreparerte løyper.
Styrets aktivitet
På årsmøte i 2018 vedtok vi en endring, slik at gruppelederne får stemmerett i hovedstyret.
I 2018 ble det gjennomført 7 styremøter, og behandlet 47 saker. Referatene er delt vi
klubbens hjemmeside. Hovedfokuset er å sikre god drift, og tilrettelegge for aktiviteten i
undergruppene.
Anlegg
I 2018 er det gjennomført flere tiltak ved begge våre anlegg.
På Blilie fikk vi vannlekkasje i februar, og det førte til at gulvet i hovedsalen ble byttet. I
tillegg byttet vi varmtvannsbereder for å redusere strømkostnadene til vannoppvarming. Det
ble dessverre identifisert råte i bunnsvill i veggen ved kiosken, som er delvis utbedret. I
tillegg er balkongdør byttet og hoveddør kjøpt inn og klar for utskifting.
I Prestmarka har turngruppa flyttet inn, for å få større plass enn de hadde på Thune.
Kontoret har blitt lager for turn, med en ny dør inn til salen. Dobbeltdøra til salen er byttet
og ny hoveddør er kjøpt inn og klar for utskifting.
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I tillegg, fikk vi gjennom en søknad hos Sparebankstiftelsen DNB om midler til å bytte lysene i
lysløypa til ledlys. Skigruppa tok ansvaret for anbudsprosess, innkjøp og dugnad for
montering. Dette ble gjennomført på en eksemplarisk måte, og til under bevilget beløp. Vi
sender en stor takk til dugnadsgjengen og Sparebankstiftelsen DNB. Vi har nå 25 % mer lys i
lysløypa som bruker 25 % mindre strøm. I tillegg har vi fått mer lys rundt klubbhytta og mot
grusbanen slik at vi får utnyttet anlegget til skilek.
Økonomi
Sportsklubben har en sunn økonomi, med en god buffer på bok. Det betyr at vi over tid bør
ha som mål å drifte klubben i balanse. Årsmøte i 2018 vedtok et budsjett som skulle gå
100 000 kroner i underskudd, som inkluderte investeringer i Prestmarka og avskrivning av
gamle aktivitetsavgifter på omlag kroner 50 000.-. Omsetningen i 2018 er på kroner
1 669 406, og resultat viser et underskudd på 46 476 kroner. Omsetningen har økt noe fra
2017, da årest regnskap inkluderer gaveinntekter fra Gjensidigestiftelsen og
Sparebankstiftelsen DNB, samt damelagets dugnad til kreftforeningen. Underskuddet er
lavere enn budsjettert, av to hovedgrunner. Vi har ikke brukt så mye på oppussing i
Prestmarka som planlagt og flere av undergrupper har hatt større inntekter p.g.a.
snøryddingsdugnad. Dugnadsinntekter øremerket for enkelte undergrupper som ikke
benyttes inneværende år er overført til balansen på «kortsiktig gjeld» slik at disse kan
benyttes senere. Det reelle underskuddet til hovedstyret blir derfor kroner 67 589.-, som
fortsatt er mindre enn budsjettert.
Inntektene til Eina SK er i hovedsak aktivitetsavgift, dugnadsinntekter, offentlig støtte og
trofaste sponsorer og samarbeidspartnere. Vi søker midler fra ulike gavefond for
ekstraordinære midler. Vi er opptatt av å holde aktivitetsavgiften lav, for at tilbudet skal
være tilgjengelig uavhengig av økonomi. Kostnadene til klubben er i hovedsak relatert til
anlegg og aktivitet, hvor anlegg som benyttes til aktivitet blir prioritert. Styret er opptatt av å
sikre et fornuftig kostnadsnivå.
Styret forholder seg til rammen budsjettet som er vedtatt av årsmøte. I 2018 har vi gått over
på et elektronisk regnskapssystem som gir oss mulighet til tettere oppfølging av økonomien.

for hovedstyret i Eina SK
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