
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017 
 
 
Sittende styre har arbeidet fra 3. april 2017 til 6. mars 2018. Ekstraordinært årsmøte ble 
avholdt på Yvenhytta den 3. april 2017 og følgende ble valgt inn i styret: 
 
Styreleder Christer Knudsen 
Styremedlem og barne-/ungdomsleder Oddbjørn Hasle Finstad 
Styremedlem og Kasserer Rikard Torbjørnsen 
Styremedlem og FIKS ansvarlig Hege Olsen 
Styremedlem og Old boys representant Rune Johansen 
Styremedlem og A-lags representant Alexander Gjerstad  
Vara styre Lene Reid 
    
Lotteriansvarlig Ann- Elisabeth Andresen 
Kioskansvarlig Mona Brenne 
Husansvarlig Morten Harder Hansen 
Baneansvarlig Gunnar Berg Svendsen  

 
 
 
ADMINISTRATIVT  
 
 
Vår utstyrsleverandør er vært Prozo.  
 
Liverpool Fotballskole har vært gjennomført helga i uke 39. 
 
Det er kjøpt inn nye sittegrupper til klubbhuset. 
 
Det har vært gjennomført noe mindre vedlikehold gjennom året, blant annet skiftet 
verandadør på klubbhuset og annet diverse forfallende arbeid. 
 
Klubben startet opp med SFO fotballskole i samarbeid med Hannestad Barneskole. Dette går 
ut på at elever på SFO får tilbud om å trene fotball 1,5 time hver fredag i skoletiden. Yven IF 
har stått for trener, bane og utstyr til dette.  
 
Det har i høst vært jobbet mye med G05 og G03 ifm med samarbeid med Greåker IF. Målet 
med samarbeid er å kunne stille lag for de to aldersklassene. Det er for sesongen 2018 meldt 
på et samarbeidslag med GIF i breddeserien for hhv. G05 og G03.  
 
Styret som ble valgt inn i 2017 har brukt mye tid på å sette seg inn i oppgavene, og opplever 
selv at det har vært en fin sesong med mye læring. Styret ønsker for tiden fremover å øke 
inntektene til klubben gjennom et skarpere fokus på sponsorinntekter, opprettholde gode 
inntektskilder gjennom lotterisalg etc., og sette dette som en ansvarspost i klubbens 
organisasjon. Styret er mindre i antall enn tidligere, og arbeidsrutiner for funksjonene har 



vært revidert i 2017. Dette har vært ledd i opplæring, og ledd i optimalisering av driften for 
klubben.  
 
Betraktninger: 
 
Yven IF er en breddeklubb, og skal har målsetning om å være en idrettsforening med et godt 
sportslig tilbud til barne- og ungdomsidretten.  
 
Det er behov for økt kompetanse i styret, utdanning av dommere, utdanning av trenere, og 
bedre oppfølging/utstyr til vedlikehold og drift av baner.  
 
Det vil fortløpende vurderes behov for oppjustering/vedlikehold av gressmatte evt. 
oppgradering til kunstgress 11\er bane. Dette er ikke vedtatt eller diskutert annet enn 
gjennom innspill og løs dialog.  
 
Yven IF er en samarbeidsklubb med Sarpsborg 08, dette har vært et godt samarbeid, og er 
fortsatt. Det er viktig og fint at trenere deltar i trenerutviklingsprogrammet til Sarpsborg 08.  
 
Yven IF ønsker i.l.a 2018 å bli en kvalitetsklubb. 
 
Styret ønsker i 2018 å etablere et bedre oppfølgingsapparat hva gjelder bane og hus, og vil 
lønne banemannskap.  
 
Nye nettsider blir lansert i 2018.  
 
Styret er avhengig av god kommunikasjon og tett oppfølging med trenere og lagledere i 
barne- og ungdomsavdelingen. Styret vil også berømme all innsats som blir lagt i dette 
støtteapparatet, for suveren innsats og god kompetanse og lærevillighet.  
 
 
 
 
 
 
 
SPORTSLIG 
 
Yven har i 2017 hatt 20 lag i aksjon: 

 Old Boys 
 Seniorlag herrer 
 Seniorlag Damer 
 G14 KM 
 G14 Bredde 
 15 lag i barneidretten. 

 
 
 



 
 
 
ØKONOMI 
 
Resultatet for 2017 viser et underskudd på 145 TNOK. Selskapets driftsinntekter har vært 
stabile og på samme nivå som tidligere. Underskuddet skyldes økte utgifter sammenlignet 
med fjoråret. 
 
Vi passer samtidig på å takke alle våre sponsorer for deres bidrag. 
 
Mona Brenne har administrert kiosken og betjeningen har gått på omgang i barne- og 
ungdomsavdelingen. Dette fungerer fortsatt utmerket. En takk til alle som har bidratt. 
 
Takker Old Boys for deres bidrag, både økonomiske bidrag og dugnader.  
 
 
Til slutt vil styret takke alle aktive, lagleder, trenere, komiteer og alle andre som har gjort en 
innsats for klubben. Uten dere hadde vi ikke klart det. V  
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