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 1. STYRET 
 Sagene IF ledes og forpliktes av styret som er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 Styret består av et arbeidsutvalg som har 5 medlemmer, samt en representant fra hver avdeling/idrett. 

 Styrets oppgaver 
 ●  Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak. 
 ●  Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig 

 økonomistyring. 
 ●  Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse. 
 ●  Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd. 
 ●  Styre klubbens mål- og strategiarbeid. 
 ●  Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte. 
 ●  Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/ arbeid i tråd med loven. 
 ●  Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt. 
 ●  Oppnevne ansvarlig for politiattest. 
 ●  Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak. 
 ●  Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov. 

 Styret arbeider etter følgende overordnede rammer: 
 ●  NIFs lov og Sagene IFs lov 
 ●  Sagene Ifs filosofi og strategi 
 ●  Sagene IFs budsjett 
 ●  Sagene IFs retningslinjer 
 ●  Sagene IFs sportslig plan 

 Styret sammensetning 
 Styrets arbeidsutvalg: 

 ●  Leder: Einar Eriksen 
 ●  Nestleder: Petter Mathisen 
 ●  Styremedlem: Siri Moe 
 ●  Styremedlem: Anna Sofie Irgens 
 ●  Styremedlem (ung rep): Maha Alem 

 Avdelingenes representanter i styret: 
 ●  Fotball: Morten Hagen 
 ●  Innebandy: Finn-Ulrik Berntsen 
 ●  Bandy:  Peder Pili Strand 
 ●  Landhockey: Jimena  Val Gora 
 ●  Bryting: Ingen 
 ●  Rugby: Guro Kristine Nordvik 
 ●  Tennis: Håkon Larssen 
 ●  Sykkel: Ilona Jambor 
 ●  Quidditch: Johan A.G. Vaernes 
 ●  Håndball: Knut Tveitereid 

 Styrets møter 
 Styret har i 2021 hatt 7 møter, de har behandlet til sammen 49 vedtakssaker. Styrets arbeidsutvalg har også 
 hatt 8 møter i 2021, de har behandlet 46 vedtakssaker. I tillegg har både styret og arbeidsutvalget hatt 6 faste 
 orienteringssaker på alle sine møter: 

 1.  Orienteringssaker fra administrasjonen. 
 2.  Regnskapsrapport 
 3.  Rapport utestående avgifter 
 4.  Gjennomgang av avdelingenes kartleggingsskjemaer 
 5.  Avviksrapport HMS 
 6.  Gjennomgang av vedtaksprotokollen. 

 2 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
KC

M
G

P-
0P

U
KV

-Q
VJ

6M
-L

7Z
KW

-B
X1

6G
-6

24
0U



 Styret har invitert til to strategiseminar der en har jobbet for å nå målene i strategien for 2021 og lage ny 
 strategi for 2022: 

 1.  19. august 2921 – Åpent strategimøte for alle medlemmer. 
 2.  27. januar 2022 –  Åpent strategimøte for alle medlemmer. 

 Innkalling og protokoll fra alle møter er publisert på våre nettsider. 
 Representasjon 
 Representasjon i organisasjoner vi er medlemmer av: 

 ●  Sagene IF har vært tilstede på årsmøter/ting i de særkretser og særforbund vi er medlem av. 
 ●  Henning Strøm (Bandy) har sittet som leder av ISU- Sagene i 2021. 

 Øvrig representasjon har vært svært begrenset på grunn av pandemien. 

 Kompetanseheving 
 Vi har delta på en rekke kurs i regi av Oslo idrettskrets: 

 STYREARBEID I PRAKSIS  KURS FOR VALGKOMITEEN  KURS FOR KONTROLLUTVALGET 

 Anna Sofie Irgens  Annette Gauslå  Magne Amund Eriksen 

 Siri Moe  Einar Eriksen  Ingrid Våge 

 Morten Hagen  Kaja Lund-Iversen 

 Elisabeth Høvås 

 Jørns Roald Svendsen 

 Finn- Ulrik Berntsen 

 Einar Eriksen 

 Pak Ling Li 

 Sentrale saker 
 Styret har prioritert følgende saker: 

 ●  Håndtere Korona- pandemien, det vil si ta nødvendige beslutninger. 
 ●  Følge opp og forbedre klubbens strategiarbeid, med fokus på visjon, misjon og verdier. 
 ●  Ta inkluderings- og rekrutteringsarbeid et skritt videre,  inkludert Nabolagsklubb, gratis idrettsskoler, 

 Ung opptur, Stjernesommer og Etter skoletid. 
 ●  Arrangere 100- års jubileet, inkludert stort festdag og utdeling av hedersbevisninger. 
 ●  Løse kapasitetsmangel i administrasjonen ved  å effektivisere/digitalisere klubbens drift og ansatte 

 administrasjonsassistent fom 1. juli. 
 ●  Videreutvikle klubbens rutiner for oppfølging av økonomi som svar på en presset likviditet 
 ●  Ta tak utfordringene ved driften av Voldsløkka idrettspark generelt, og oppfølging av feil og mangler 

 ved kunstis- og landhockeybanen spesielt. 
 ●  Følge opp vaksinesenter i Bjølsenhallen, samt ombyggingen av Bjølsenhallen øvre fra 

 innebandy/håndballsal til 3 kampsportsaler. 
 ●  Etablere de nye idrettene E- sport, håndball, judo, turn og dans. 
 ●  Forhandle fram og inngå ny utstyrsavtale for hele klubben. 

 Sentrale utfordringer: 
 Styret har hatt følgende hovedutfordringer: 

 ●  Korona-pandemien har skapt løpende utfordringer for alle deler av klubben hele året, og har særlig 
 tydeliggjort klubbens utfordringer med informasjon og kommunikasjon. 

 ●  Bygging av økonomisk buffer mot presset likviditet er i gang, men dette tar tid fordi klubben har få helt 
 frie inntekter og fordi vi til enhver tid har store summer utstående i medlems- og treningsavgifter. 

 ●  Rask vekst i antall medlemmer, idretter, aktivitet, anlegg og ansatte gjør at styret har fått mer ansvar og 
 flere oppgaver, samt at behovet for kompetanse er økende. Det gjør også at styrets oppgave med å 
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 lede denne veksten i en retning i samsvar med tilgjengelige ressurser og å finne balansen mellom nyte 
 tiltak/aktivitet og behov for konsolidering har kommet mer i fokus og skapt diskusjoner. 

 ●  Behovet for å skape et aktivitetstilbud som kan konkurrere med naboklubben og øvrige fritidstilbud 
 krever stadig større grad av profesjonalisering både sportslig og administrativt,  og dette kommer ofte i 
 et motsetningsforhold til klubbens ønske om billig deltakelse. 

 ●  Driften av anlegg tar mye tid og ressurser. Klubben gjør langt mer enn det driftsavtalene tilsier og som 
 vi får betalt for, og føler oss ofte presset til det (ingen andre gjør det, det er oss det går ut over). 
 Feilkonstruksjonen av Voldsløkka is- og landhockeybane gjør at våre ansatte på drift må jobbe svært 
 mye overtid, dette er både uforsvarlig og dyrt. Voldsløkka både er både en park og et idrettsanlegg, det 
 gjør at områdene utenfor selve aktivitetsflaten ofte faller mellom to stoler. Alle anleggene ligger også 
 nær sentrum og har svært mange brukere og egne utfordringer helt uten at vi kompenseres for dette. 

 ●  Sterkt fokus på inkludering og at alle skal med har gitt resultater i en skala som vil kreve mer ressurser 
 enn det vi har i dag, og klubben må bruke mye ressurser på å søke og rapportere på midler. 

 o  Klubben brukte i 2021 kr. 170.000,- på å dekke kostnader for barn og ungdom fra familier med 
 lav betalingsevne. 

 o  Av dette får vi dekket kr. 55.000,-  av bydel Sagene og kr. 100.000,- av Nabolagsklubb fra Oslo 
 idrettskrets. 

 2. ADMINISTRASJONEN 
 Sagene IF har en administrasjon som holder til på klubbhuset på Voldsløkka. Våren 2021 bestod den av 10 
 personer fordelt på 6,1 årsverk. I løpet av sommeren og høsten skjedde en del endringer som gjorde at 
 administrasjonen ved utgangen av 2021 består av 10 personer fordelt på 6,8 årsverk. 

 Endringene i løpet av 2021: 
 ●  Elisabeth Høvås ble ansatt som administrasjonsassistent i 100 % stilling fom 1. juli 2021. 
 ●  Bernhard Norshus sluttet i sin 70% stilling som trener for AKS- prosjektet, rekrutteringsleder Audun tok 

 over hans oppgaver slik at han økte sin stilling fra 50% til 100%. 
 ●  Ivar Løland og Helge Lundvold sluttet som driftsassistenter før vintersesongen og ble erstattet av 

 Morten Østlie og Janis Kronberg. 

 Slik ser administrasjonen ut høsten 2021: 
 KONTORET  DRIFT  NÆRMILJØ 

 Vibeke Thiblin 
 Daglig leder (100%) 

 Kurt- Jarle Niltveit 
 Driftsleder (100%) 

 Audun Vagleng 
 Rekrutteringsleder (100 %) 

 Elisabeth Høvås 
 Administrasjons assistent (100%) 

 Morten Østlie 
 Driftsassistent (50%) 

 Anne- Britt Granaas 
 Leder Etter skoletid (50%) 

 Janis Kronberg 
 Driftsassistent (20%) 

 Pak Ling Li 
 Leder FFO og trenerveileder (100 %) 

 Hege Petrogalli 
 Kioskleder Bjølsenhallen (20%) 

 Henrik Hellevik 
 Trener FFO (40 %) 

 Øvrige personer/ roller som har vært tilknyttet administrasjonen i 2021: 
 ●  Maren Synnevåg – Inkluderingsansvarlig – Oppdragsavtale med hennes firma. 
 ●  Stian Pedersen – Leder venner i aktivitet – Timebasert ettårskontrakt. 
 ●  Tom Arild Halvorsen - Tilkallingsvikar driftsavdelingen – Timebasert ettårskontrakt. 
 ●  Trenere – Om lag 100 personer ansatt på ettårs- trener/instruktørkontrakter i avdelingene. 
 ●  Vaktvikarer – Om lag 20 Vaktvikarer i Bjølsenhallen og i klubbhuset – Timebaserte ettårskontrakter. 
 ●  Wenche Larsen Rustad og Jonas Jespersen - Ledere klubbhuset Stjernesommer. 
 ●  Ungdom i jobbtrening (Ung opptur): 

 o  Abshir Arale - Vakt i klubbhuset 2 dager pr uke. 
 o  Ledere/assistenter Stjernesommer – Om lag 50 ungdommer 13- 19 år i sommerjobb i 8 uker. 
 o  Korona-vakter Voldsløkka/Bjølsenhallen - Om lag 30 ungdommer 13- 19 år. 
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 Administrasjonens oppgaver 
 Oversikt over ansvarsområder og arbeidsfordeling i administrasjonen: 
 KONTORET  DRIFT  NÆRMILJØ 
 Tilrettelegge for og være sekretær for 
 styret. 

 Ansvar for at forpliktelser i alle 
 klubbens driftsavtaler overholdes. 

 Drive allidrett, inkludert Venner 
 i aktivitet 

 Representere Sagene IF utad og i 
 mediene. 

 Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs 
 og brukernes aktivitet i alle anlegg. 

 Lede klubbens inkluderings- og 
 rekrutteringsarbeid i tråd med 
 vedtatte mål. 

 Personalansvar og personalarbeid. 
 Oppfølging av eget budsjett og egne 
 ansatte. 

 Drive AKS- prosjektet, gratis 
 idrettsskoler og 15:00 klubben. 

 Oppfølging av økonomi (budsjett og 
 regnskap) 

 Etablere og følge opp drifts- og 
 HMS/sikkerhetsrutiner for anleggene. 

 Drive alle gratis ferieaktiviteter, 
 inkludert Stjernesommer 

 Anleggspolitisk arbeid 
 Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane 
 og Bjølsen kunstgress 

 Drive Etter skoletid og 
 Fotballfritidsordningen 

 Redaktør for alle Sagene IFs 
 publikasjoner på nett 

 Legging og preparering av is, drift av 
 kjøleanlegg. 

 Drive  Ung opptur - 
 arbeidstreningsprogram for 
 ungdom 

 Lede ledergruppa, og bistå avdelingenes 
 aktivitetsutvalg 

 Drift av avdelingens rom, lager, 
 garasjer, maskiner og utstyr. 

 Drive klubbens grønne 
 prosjekter 

 Lede arbeidet med 
 HMS og GDPR 

 Gjennomføre faste tilsyn og enkelt 
 vedlikehold i alle anlegg. 

 Drift av kontorarealer- og utstyr 
 Melde fra til kommunen ved feil og 
 mangler de skal utbedre, og være 
 deres kontaktperson. 

 Sponsor- og markedsarbeid 
 Medlemshåndtering 
 Drive klubbens utleievirksomhet. 
 Tilrettelegge best mulig for frivillige 
 vakter og kioskdrift. 
 Søknads- og rapporteringsarbeid 

 Sentrale saker administrasjonen har prioritert 
 Administrasjonens prioriterte saker i 2021: 

 ●  Håndtere Korona- pandemien; vaksinesenter i Bjølsenhallen, påse at smittevernreglene følges, sende 
 ut nødvendig informasjon, holde aktivitet i gang, og søke refusjon. 

 ●  Arrangere 100- års jubileet; planlegging, gjennomføring og evaluering av festdagen. 
 ●  Videreutvikle personalarbeidet; etablere rutiner for oppfølging av ansatte, finne gode måter å ta vare 

 på arbeidsmiljøet, ta imot og igangsette 4 nye fast ansatte. 
 ●  Søke- og rapportere på midler fra eksterne samarbeidspartnere; Svært omfattende arbeid overfor fond 

 og stiftelser, offentlige myndigheter og idrettens organisasjonsledd. 
 ●  Innføre verktøy og rutiner for økonomistyring; Rapportering og budsjettering i Onestop reporting, 

 likviditetsrapportering, periodisering av budsjetter og regnskap. 
 ●  Løse utfordringer med anlegg; Tilpasse anleggene til type og omfang av aktivitet, anleggspolitsk arbeid 

 ifm feilkonstruksjonen av kunstis- og landhockeybane, vaksinesenter i Bjølsenhallen, følge opp 
 ombygging av Bjølsenhallen øvre, inkludere nye idretter i anleggene, jobbe for tildeling av bedre 
 treningstider i alle anlegg. 

 ●  Ta inkluderings- og rekrutteringsarbeidet et skritt videre; Skille hovedlaget og inkluderingsarbeidet i 
 budsjett og regnskap, gjøre de tiltakene vi har og som fungerer økonomisk bærekraftige på lang sikt, 
 fornye tiltak og rutiner som ikke fungerer, bestille mål/retning fra styret. 

 ●  Forhandle fram ny utstyrsavtale for hele klubben. 
 ●  Forbedre av rutiner og systemer for utleie av anlegg med mål om å øke inntektene. 
 ●  Forbedre vaktordningen i anleggene; Bedre og enklere informasjon og tettere oppfølging, finne digitale 

 løsninger for rapportering på sjekklister, fast ansatte og ungdom i jobbtrening har holdt anleggene 
 åpne på dagtid. 

 ●  Etablere bedre rutiner for medlemshåndtering; Vask av medlemslisten i Klubbadmin slik at medlemstall 
 og fakturering blir riktig, kursing av medlemsansvarlige, sentralt mottak av epost vedr. medlemskap. 
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 Sentrale utfordringer 
 Administrasjonen har hatt følgende hovedutfordringer i 2021: 

 ●  Korona- pandemien har skapt løpende utfordringer for alle deler av klubben hele året og har stjålet 
 mye tid. 

 ●  Det er vanskelig/tidkrevende å bygge buffer mot presset likviditet når klubben har få frie midler og vi til 
 enhver tid har minimum en halv million utstående i medlems- og treningsavgifter. 

 ●  Avdelinger/idretter som ikke oppfyller de krav klubben har for å være en avdeling og som velger å ikke 
 ta tak i dette, slik at oppgaver kun løses ad hoc og ikke pga en god struktur/organisering basert på 
 erfaring over tid. 

 ●  Informasjonsarbeidet mangler en felles plan og et felles verktøy som fungerer. Den eksterne 
 informasjonen når ikke de vi ønsker å nå (målgruppa for inkludering, sponsorer, nye medlemmer). Den 
 interne informasjonen flyter ikke oppover/nedover slik den skal og stanser ofte, dvs. at medlemmer 
 mangler info/ikke får svar. 

 ●  Klubben har fått langt flere ansatte ila de siste årene, noe som krever at personalarbeidet settes i 
 system ved økt fokus/tidsbruk på igangsetting, oppfølging, tilrettelegging, arbeidsmiljø og HMS. Vi er 
 også svært sårbare for sykdom/fravær hos våre ansatte, det gjelder særlig kontoret og drift. 

 ●  Vi er langt bedre på å finne på nye tiltak/aktivitet enn vi er på å bygge opp det vi har, og det er en 
 utfordring for klubben å finne balansen mellom vekst og nyvinninger på den ene siden og behov for 
 konsolidering på den andre. 

 ●  Vi bruker mer tid og ressurser på anleggsdrift enn det vi egentlig har mulighet til og kompenseres for. 
 Det skyldes både feilkonstruksjonen av Voldsløkka is- og landhockeybane spesielt og mye feil og 
 mangler generelt, at Voldsløkka og Bjølsenhallen ligger midt i byen og har ekstra utfordringer og svært 
 høy bruk pga dette uten at vi får betalt mer for det, og en rask utvikling av aktivitetstilbudet som gjør at 
 vi er i en konstant situasjon med behov for endring og tilpasning av aktivitetsflater, lokaler og 
 lagerplass. 

 ●  Vi lykkes svært godt med vårt inkluderingsarbeid, og det er utfordringer med å synliggjøre at dette vil 
 krever mye ressurser over lang tid. Det er også en utfordring for oss å vite om vi faktisk når ut til dem 
 som trenger det aller mest. 

 ●  Vi lykkes også svært godt med vårt tilskuddsarbeid, men det er en utfordring at det genererer en stor 
 mengde rapporteringsarbeid som ikke dekkes av midlene i prosjektene og at tiltakene ikke blir 
 bærekraftige på lang sikt. 

 Representasjon og kompetansepåfyll 
 Representasjonsoppgaver og kurs som administrasjonen har deltatt på i 2021: 

 ●  Daglig leder har deltatt i idrettsforbundets sin referansegruppe for utvikling av regnskaps- og 
 medlemssystemer. 

 ●  Daglig leder har deltatt på alle samlinger for daglige ledere i Oslo idrettskrets. 
 ●  Inkluderingskonferanse i Oslo idrettskrets 9. november 2021: Pak Ling Li og Audun Vagleng. 

 Korona- pandemien gjorde øvrig representasjon og deltakelse på kurs svært begrenset. 

 Arbeidsmiljø 
 Det er godt arbeidsmiljø i Sagene IF: 

 ●  Klubben har fått langt flere ansatte ila de siste årene, noe som krever at personalarbeidet tar mer tid 
 og må settes i system. 

 ●  Klubben har et HMS- arbeid som fungerer ok, men det må lages rutiner for årlig vedlikehold av 
 risikoanalysen og det bør etableres et varslingssystem. 

 ●  Det er rapportert få skader/ulykker i forbindelse med arbeidet, men det er flere enn i 2020 pga flere 
 ansatte og et høyt tempo. 

 ●  Sykefraværet er lavt, men har stor negativ innvirkning på driften når det forekommer. Under Korona 
 har sykefraværet vært høyere enn normalt. 

 ●  Den største utfordringen er høyt arbeidspress, det gjelder særlig drift på vinteren og kontoret. 
 ●  Klubben er svært sårbar for sykdom og fravær, særlig på daglig leder og driftsleder, og det bør etableres 

 backup løsninger for disse. 
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 ●  Flere ansatte betyr også at det brukes mer tid og fokus på; Tilrettelegging for den enkelte for å hindre 
 sykefravær, planlegging og koordinering for å få mest mulig ut av ressursene, kommunikasjon og 
 samarbeid  for å forhindre konflikter. 

 ●  Klubben har svært mange ungdom 13- 19 år i arbeid ila et år, og fungerer i praksis som en arena for 
 jobbtrening. Denne delen av klubbens drift bør finansieres bedre og mer langsiktig, slik at vi kan sette 
 det i system og følge opp på en god måte. 

 ●  Arbeidsmiljøet har tålt Korona godt. Men permitteringer, mye hjemmekontor, stadige endringer, stor 
 usikkerhet, lite idrettsaktivitet, stort arbeidspress, engstelse for smitte, og mange frustrerte brukere 
 har kostet. 

 Miljøvern: 
 Virksomheten forurenser det ytre miljøet i liten grad. Det er tatt grep sammen med Oslo kommune for å 
 redusere forurensningen fra granulatet på kunstgresset, og ismaskinen er elektrisk. 

 I 2020 fikk vi 100.000 kr i grønne midler fra bydel Sagene og i 2021 fikk vi 20.000 kr for å holde ved like det vi 
 har etablert ila prosjektet: 

 ●  Å etablere hyggelig grøntområde på baksiden av klubbhuset med benker og bord, plantekasser, 
 blomstereng, busker/trær, potetåker, insektshotell og kompost. 

 ●  Å sette plantekasser ved hovedinngangen på forsiden av klubbhuset for å gjøre inngangen til klubben 
 hyggeligere og grønnere. 

 ●  Å redde mat fra lokale dagligvarebutikker/grønnsakshandlere som de ikke kan selge i sin butikk. 
 ●  Å bruke det vi dyrker selv på grøntområdet og som vi redder fra butikkene i maten vi spiser på Etter 

 skoletid. 
 ●  Å utdannet 12 stk juniorkokker sammen med Geitmyra matkultursenter som lager sunn og bærekraftig 

 mat til Etter skoletid og kiosken. 
 ●  Å kjøpe laste El- sykkel til bruk for handling og mat-redding til Etter skoletid og kiosken, samt frakt av 

 mannskap og verktøy mellom våre anlegg. 
 ●  Å kjøpe en El- sparkesykkel til bruk for klubbens ansatte og frivillige når de skal ta seg omkring i bydelen 

 på aktivitet og møter. 

 3. UTVALG OG KOMITEER 

 A.  Kontrollutvalget 
 Kontrollkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges på årsmøtet. Komiteens hensikt er å føre tilsyn 
 med Sagene IFs økonomi og styrets arbeid. Hovedoppgaven er å legge fram en beretning om klubbens 
 årsregnskap og styrets arbeid for årsmøtet. Komiteen skal ha tilgang til alle regnskap, rapporter fra revisor og 
 protokoller fra styret og utvalg. 

 Kontrollutvalgets medlemmer i 2021: 
 ●  Leder: Magne Eriksen 
 ●  Medlem: Lina Eikelenboom 
 ●  Medlem: Ingrid Våge 
 ●  Vara: Kaja Lund- Iversen 

 B.  Valgkomiteen 
 Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av årsmøtet. Komiteens hensikt er å sikre at de 
 rette personene velges til å styre klubben. Hovedoppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på 
 valg på årsmøtet (unntatt ny valgkomite, der det er styret som innstiller). 

 Valgkomiteens medlemmer i 2021: 
 ●  Leder: Per Henning Sørensen 
 ●  Medlem: Tom Wivegh 
 ●  Medlem: Annette Gauslå 
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 C.  Ledergruppa 
 Ledergruppa består av alle ledere av avdelingene/ idrettene og alle ansatte med lederansvar, den styres av 
 daglig leder. Ledergruppas oppgaver er å sette styrets vedtak ut i live, sørge for best mulig drift av klubben, 
 legge til rette for samarbeid mellom avdelingene, være høringsinstans for styret, påse god informasjonsflyt i 
 klubben, følge opp regnskapsrapporter og utestående avgifter, samkjøre klubbens arbeid overfor overordnede 
 organisasjonsledd, og å være en arena for diskusjon av fellesidrettslige saker. 

 Ledergruppa møtes om lag en gang pr. måned og har hatt 7 møter i løpet av 2021  De har behandlet 38 
 vedtakssaker.  I tillegg har både styret og arbeidsutvalget hatt 6 faste orienteringssaker på alle sine møter: 

 1.  Regnskapsrapport 
 2.  Rapport utestående avgifter 
 3.  Gjennomgang av avdelingenes kartleggingsskjemaer 
 4.  Avviksrapport HMS 
 5.  Gjennomgang av vedtaksprotokollen. 

 Innkalling og protokoll fra alle ledergruppa møter er publisert på våre nettsider. 

 Saker som har fått prioritet i 2021: 
 ●  Håndtere av Korona-pandemien; Info fra hovedlaget ble delt, avdelingene delte måter å løse ting på. 
 ●  Feire av 100- års jubileum; Organisering av dugnaden ifm festen 4. september, innspill til 

 æresbevisninger. 
 ●  Forbedre regnskaps- og budsjettarbeidet; fokus på periodisering, kostnadskontroll, digitalisering og 

 likviditet, samt innføring av Onestop reporting som rapporterings- og budsjetteringsverktøy. 
 ●  Videreutvikling av inkluderingsarbeidet; Planlegging av Stjernesommer, forberede mottak av nye 

 medlemmer ifm åpne skoler, lansering av 15:00-klubben, Etter skoletid som rekrutteringsarena. 
 ●  Drift av anlegg; Løse praktiske ting ifm vaksinesenter, ombygging  og Innflytting av klubber fra Dælenga 

 i Bjølsenhallen øvre, følge opp feilkonstruksjon av Landhockey/kunstisbanen, forbedring av vaktrutiner 
 og info,  tildeling av vaktperioder og  treningstider, oppfølging av feil og mangler i alle anlegg. 

 ●  Forhandlet ny utstyrsavtale for hele klubben. 
 ●  Startet arbeidet med en kravspesifikasjon for et optimalt medlemssystem. 
 ●  Følge opp status på kartleggingsskjema for oppfølging av avdelingene. 

 4. ORGANISERING 

 Sagene IF har i 2021 organisert aktivitet i fotball, innebandy, landhockey, bandy, bryting, judo, rugby, sykkel og 
 triatlon, tennis, turn/allidrett, håndball, dans og Quidditch. 

 Turn/allidrett inkluderer et tilbud til funksjonshemmede barn og ungdom som heter Venner i aktivitet, 
 innebandy og judo tilbyr aktivitet for psykisk utviklingshemmede. 

 Det ble startet en diskusjon i klubben i 2020 om en skal vurdere å slå sammen innebandy, bandy og landhockey 
 til en avdeling med et arbeidsutvalg, men det ble ikke tatt noe endelig beslutning. 

 Allidrett/turn ledes foreløpig av vår ansatte rekrutteringsleder, men i 2021 ble det satt i gang en prosess med å 
 gjøre turn (uten allidrett) og dans sammen til en egen avdeling ledet av et eget frivillig aktivitetsutvalg. 

 Sagene IF har i 2021 organisert sin aktivitet i henhold til organisasjonsplanen vedtatt på årsmøtet 2021, under 
 finner du vårt organisasjonskart. 
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 Sagene Ifs organisasjonskart: 

 5. AKTIVITET 

 A.  Generelt om vår aktivitet i Korona-året 2021 
 Sagene IF har hatt som prinsipp gjennom hele Korona- året 20201 at vi skal gjennomføre så mye aktivitet vi 
 klarer innenfor smittevernreglene. Det har krevd at vi måtte følge med på stadig skiftende regler og tilpasse oss 
 disse raskt. Det har vært krevende og slitsomt, men det har også gjort at vi har klart å holde i gang et relativt 
 høyt aktivitetsnivå for barn og ungdom. Svært mange av våre frivillige har vist stor innsats, kompetanse og 
 kreativitet for å holde aktiviteten i gang og motivasjonen oppe. For våre seniorer har Korona kostet, de har ikke 
 kunnet trene sin idrett på nær 2 år og klubben har mistet om lag 150 av dem underveis. Korona har også gått 
 hardt utover innendørsidrettene generelt og kampidrettene spesielt, og der har barn og ungdom i stor grad 
 måttet trene alternativt utendørs i lange perioder, de mistet to hele sesonger. 

 B.  Feiring av 100 års jubileum 
 Sagene IF ble stiftet i 1921 og feiret 100- års jubileum i 2021 og dette ble markert på følgende måter gjennom 
 året: 

 ●  Det ble laget en egen 100- års logo som vi brukte gjennom hele året. 
 ●  Vi laget en egen 100- års kolleksjon av supporterutstyr som vi solgte hele året. 
 ●  Små innlegg med gamle bilder og historier ble delt i sosiale medier gjennom hele året. 
 ●  Sagene IF ble invitert til rådhuset og fikk både hyggelig oppmerksomhet og gave av Oslo kommune. 
 ●  Sagene IF fotball arrangerte en flott jubileumscup i uke 24. 
 ●  Hovedarrangementet var en stor bursdagsfeiring 4. september: 

 ○  Alle medlemmer, hele nabolaget og alle våre samarbeidspartnere og medlemsorganisasjoner 
 ble invitert til en åpen dag på klubbhuset med masse aktivitet for alle aldersgrupper; 
 idrettsaktiviteter, oppvisningskamper, konsert, tryllekunstner, leker, premier, verdens største 
 kake, grilling, fest for voksne. 
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 ○  Bydel Sagene bidro med økonomisk støtte til arrangementet på kr. 26.000,-, og disse pengene 
 gikk til scene, lys og lyd. 

 ○  Oslo kommune v/Bymiljøetaten bidro med kr. 112,500,- og disse midlene gikk til mat og 
 servering, aktiviteter og utstyr, leker og premier, tryllekunstner og band, og lønn til 
 ungdommer i jobb på arrangementet. 

 I forbindelse med jubileet, ble det delt ut en rekke hedersbevisninger 

 ●  Patrice Bealeuze (Sharky) ble utnevnet til “Året stjerne i striper 2020”. 
 ●  Warsame Isse Ali Elmi fikk Eyvind Dahl prisen for 2020. 
 ●  36 ildsjeler som er aktive i dag ble utnevnt til “Grepa stjerner i striper”. 
 ●  Det ble utnevnte 30 nye æresmedlemmer: 

 ÆRESMEDLEM  IDRETT 
 Tore Ferger  Hovedlaget 
 Grethe Ferger  Hovedlaget 
 Bernt G. Apeland  Hovedlaget 
 Steinar Berthelsen  Hovedlaget 
 Anne E. Riise  Hovedlaget 
 Einar Eriksen  Hovedlaget, fotball 
 Ine Øvrum  Fotball 
 Morten Hagen  Fotball 
 Runar Evang  Fotball 
 Arne Helstrøm  Fotball 
 Johnny Bergh  Fotball 
 Erik Mæhlum  Fotball 
 Henning Strøm  Bandy 
 Helge Lundvold  Bandy 
 Hege Sørlie  Bandy 
 Jan Erik  Snellingen  Bandy, fotball 
 Jan Frode Snellingen  Innebandy 
 Katarina- Marie Nordnes Skjelvik  Innebandy 
 Terje Larsen  Innebandy 
 Hilde Johnsrud  Innebandy 
 Michael Abramowski  Landhockey 
 Amir Arshad  Landhockey 
 Konstantin Müller  Landhockey 
 Syed Ali Abbas  Landhockey 
 Davinder Singh  Landhockey 
 Håkon Larssen  Tennis 
 Eva Klatran  Håndball 
 Glenn Collins  Rugby 
 Marita Evjen  Rugby 
 Andreas Fyri  Rugby 

 C.  Arrangementer 
 De fleste arrangementer i 2021 ble avlyst på grunn av Korona. Oslo Sommertid og Norway cup, våre to store 
 dugnader, ble ikke noe av. Alle våre planlagte cuper/turneringer måtte også avlyses, for eksempel en Minirunde 
 i innebandy. 
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 Sagene IF gjennomførte likevel flere arrangementer ila 2021: 
 ●  Gratis Stjernesommer  for alle mellom 3 og 19 år fom uke 25 tom uke 32, ca 1000 deltakere. 
 ●  Tine- fotballskole på Voldsløkka i uke 25, om lag 200 deltakere 
 ●  Jubileumscup i fotball for barn 6- 12 år på Voldsløkka i uke 24, om lag 20 lag deltok. 
 ●  Familiedager på kunstisen i jula, om lag 10.000 mennesker besøkte kunstisbanen ila romjula. 
 ●  Byttedag på klubbhuset 6. november, omlag 200 personer var innom. 

 D.  Kurs og kompetanseheving 
 Sagene IF har hvert år en egen kursplan som inneholder en rekke eksterne og interne kurs for våre frivillige. I 
 20201 var det få av disse kursene som lot seg gjennomføre på grunn av Korona. Vi har derfor måttet endre 
 opplegg noe, og satset på å holde digitale kurs der det har vært mulig, blant annet kurs i Klubbadmin og Fiks og 
 introkurs for nye medlemmer. På disse kursene har deltakelsen vært langt høyere enn normalt, vi antar det er 
 fordi terskelen for å delta har vært enda lavere enn vanlig. 
 Sagene IFs tillitsvalgte deltok også på kurs i regi av Oslo idrettskrets, vi var representert på kurset for 
 valgkomitë, kurset for konstrollutvalg, og kurset styreaarbeid i praksis. 
 Sagene IF deltar med en lang rekke folk på svært mange kurs ila et år, men det ofte tilfeldig hvilke kurs vi deltar 
 på med hvem. Neste skritt i vårt arbeid med kompetanseheving er å sette det inn et system, slik at vi vet hva 
 slags kompetanse vi har og hva vi mangler og kan legge opp kursplanene etter det. 

 E.  Inkluderingsarbeid 
 Sagene IF driver årlig et omfattende inkluderingsarbeid, og dette har vi videreutviklet gjennom mange år: 

 I.  Sagene Ifs aktivitetsfond 
 ●  Dekker kostnader for barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. 
 ●  Kan være alt fra treningsavgift, til lisenser, egenandeler for reiser, og sko. 
 ●  I 2021 dekket vi kostnader for 170.000 kr via fondet. 

 II.  Inkludering i idrettslag 
 ●  Åpne og gratis idrettsskoler for 6- 12 åringer i 7 ulike idretter. 
 ●  I 2021 deltok om lag 378 barn på disse idrettsskolene, og av disse har om lag 200 blitt med 

 videre og meldt seg inn i klubben. 
 III.  AKS- prosjektet 

 ●  Gratis aktivitet 1 dag pr uke gjennom hele året for Aktivitetsskolene på våre nærskoler; Bjølsen 
 skole, Fernanda Nissen skole, Nordpolen skole, Sagene skole, Tåsen skole, 

 ●  løpet av et år får deltakerne vanligvis prøve 6 av våre idretter, men pga Korona så ble det i 2021 
 kun 3 idretter. 

 ●  Nytt av året er at Tåsen skole ble med på prosjektet. 
 ●  Vi har også en samarbeidsavtale med Lilleborg skole AKS om å levere idrettsaktivitet til AKS. 

 Dette prosjektet er støttet av Utdanningsetaten, og målet er å finne fram til en god modell for 
 samarbeid mellom idrett og AKS som også kan brukes andre steder. 

 ●  I 2021 deltok om lag 70 barn på denne aktiviteten. 
 IV.  Aktivitetsuker i vinterferien og høstferien 

 ●  På grunn av Korona ble det kun aktivitet i vinterferien i 2021. 
 ●  Gratis aktivitet for alle 1.-4. klassinger hver dag kl. 9-15 i vinterferien. 
 ●  I løpet av uka får barna teste ut mange av våre idretter. 
 ●  I 2021 deltok 20 barn. 

 V.  Stjernesommer 
 ●  Åpen og gratis sommeraktivitet for fem barn og ungdom 2- 19 år fom uke 25 tom uke 32 

 finansiert av Oslo kommune via Oslo idrettskrets. 
 ●  Vi hadde 67 ungdommer i sommerjobb på prosjektet ila de 8 ukene. 
 ●  Til sammen deltok 1096 barn/ungdom. 
 ●  Det ble laget 200 timer med aktivitet (25 timer i 8 uker) 

 VI.  Ung opptur 
 ●  Sagene Ifs jobbtreningsprogram for ungdom, ble startet i 2019 og utviklet seg videre i 2021. 
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 ●  Ungdommene blir ansatt hos oss på oppgaver vi har behov for folk, de får opplæring og 
 oppfølging av oss og tjener også noen penger. 

 ●  Vi har hatt ungdom i jobb på Stjernesommer (67 stk), som Koronavakter (20 stk), som trenere i 
 allidretten (20 stk), som juniorkokker (10 stk), som assisterer på Etter skoletid (20 stk), og som 
 kiosk/utlånsvakter i klubbhuset (10 stk). 

 ●  I løpet av 20201 har vi tilsammen hatt nær 150 ungdommer i jobb og på jobbtrening hos oss, 
 og vi har lange ventelister. 

 VII.  Etter skoletid 
 ●  Gratis tilbud etter skolen for 5.-10. klassinger mandag – torsdag kl. 14- 18 i klubbhuset. 
 ●  Deltakerne får sunn mat, leksehjelp, idrettsaktiviteter og hobbyaktiviteter, det er finansiert av 

 Bufdir og går over 3 år (siste år 2021). 
 ●  I 2021 har om lag 100 ungdommer vært med på Etter skoletid. 

 VIII.  Åpne og gratis anlegg og utlån av utstyr 
 ●  Sagene IF har etablert Voldsløkka kunstis som et gratis lavterskeltilbud åpent for publikum, 

 barnehager og skoler. 
 ●  Etablert klubbhuset som et møtested åpent for alle der du kan låne utstyr gratis både sommer 

 og vinter. 
 IX.  Para- aktivitet 

 ●  Venner i aktivitet - Sagene Ifs allidrettsgruppe for barn og ungdom med spesielle behov. Det er 
 en gruppe for ulike diagnoser og en for kun autister, de trener en gang pr uke På Nordpolen 
 skole. Til sammen deltar om lag 10 barn. 

 ●  Sagene IF innebandy har et tilbud til psykisk utviklingshemmede på sitt Super-lag, og her deltar 
 om lag 12 ungdommer. 

 ●  Sagene IF judo har også et para- tilbud til psykisk utviklingshemmede, og her deltar om lag 8 
 barn. 

 F.  Bydel Sagene 
 Samarbeidsavtale 
 Sagene IF har en samarbeidsavtale med bydel Sagene. Avtalen gir Sagene IF både et økonomisk tilskudd til drift 
 (175.000 kr. pr år) og et tilskudd til å dekke treningsavgifter for barn og ungdom fra familier med lav 
 betalingsevne i bydelen (55.000 kr). Sagene IF skal til gjengjeld være en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet gjennom 
 sitt inkluderingsarbeid, slik at flest mulig får anledning til å drive med idrett lengst mulig. 

 Aktivitetsfondet 
 Sagene Ifs har et aktivitetsfond som dekker kostnader for barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne, 
 det kan være alt fra treningsavgifter til utstyr og lisenser. Fondet finansieres av tilskuddet fra bydel Sagene og 
 fra midler vi får gjennom Nabolagsklubb (Oslo idrettskrets). Fom 2018 har behovet økt kraftig, og støtten vi får 
 fra bydelen dekker litt i underkant av 1/3 av behovet. Årsaken til det er både samfunnsutviklingen generelt, 
 men også sterk medlemsvekst og økt fokus på å få med alle i Sagene IF. I 2017 dekket 50.000 kr hele behovet. I 
 2021 har vi brukt 170.000 kr på dette. Vi sier aldri nei til barn og ungdom som vil være med, og bidrar derfor 
 med betydelige egne midler til fondet, disse midlene har siden 2019 kommer fra Nabolagsklubb. 

 Øvrige prosjekter 
 I 2021 har vi også fått ekstra økonomisk støtte fra bydel Sagene til flere prosjekter: 

 ●  Støtte til scene, lys og lys på jubileumsfesten 4. september - kr. 26.000,- 
 ●  MIdler til matlagingskurs med Geitmyra matkultursenter på Etter skoletid - Kr. 18.000,- 
 ●  Grønne midler til blomstereng og dyrkingskasser utenfor klubbhuset - Kr. 10.000,. 

 G.  Nabolagsklubb 
 Sagene IF ble i 2020 valgt ut av Oslo idrettskrets til å bli med i kvalitetsprogrammet nabolagsklubb. Dette er en 
 to-åring utviklingsprosess for fleridrettslag, som skal ende i en sertifisering av idrettslag som er eksperter på å 
 skape idrettsglede for alle i sitt nabolag uavhengig av barrierer som økonomi, kultur, kjønn, ferdigheter  og 
 legning. Idrettslaget må bry seg om barn og unges oppvekstvilkår, og skal tilby allsidig aktivitet der det er 
 enkelte å delta.  En nabolagsklubb forplikter seg til å jobbe systematisk og rapportere på 6 innsatsområder. For 
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 å være nabolagsklubb får Sagene IF et ekstra årlig økonomisk tilskudd og en del ekstra treningstimer i 
 Bjølsenhallen. 

 Sagene IF er godt i gang med programmet og arbeidet med innsatsområdene. I 2021 fikk vi en god del ekstra 
 treningstimer i Bjølsenhallen, disse ble brukt på å starte ny aktivitet i håndball, turn, judo og dans. Vi fikk også 
 et økonomisk tilskudd på kr.. 160.000,- for å jobbe med innsatsområdene . I tabellen under ser du hvilke tiltak 
 vi har jobbet med og brukt tilskuddet på i 2021. 

 INNSATSOMRÅDE  TILTAK  SAGENE IF JOBBET MED i 2021  TILSKUDD 

 INKLUDERING  * 
 En nabolagsklubb skal aktivt 
 jobbe for å rekruttere og 

 beholde flere fra lokalmiljøet i 
 idrettslaget. 

 Aktivitetsfondet - Støtte til treningsavgifter, utstyr o.l  80.000 kr 
 Inkluderingsansvarlig - Både i styret og admin.  30.000 kr 
 Nye aktiviteter med særlig mål om flere jenter  - Judo, håndball, dans.  15.000 kr 
 Utstyr - Byttemarked, utlån utstyr (BUA), subsidiere utstyr til nye barn  20.000 kr 
 Aktivitetsguide - Mange henvendelser, plan for å følge opp bedre.  0 kr 
 Inkludering i idrettslag - Gratis idrettsskoler i 7 idretter barn 6- 12 år  0 kr. 
 AKS- prosjektet - Gratis aktivitet i 6 idretter for alle våre nærskoler  0 kr 
 Ferie- prosjekter - Vinterferiecamp, Stjernesommer  0 kr 

 KOMPETANSE  ** 
 Som nabolagsklubb kreves 

 det at tillitsvalgte i klubben 
 innehar relevant og oppdatert 

 kompetanse. 

 Startet arbeidet med  kompetanseplan, men mangler en del  0 kr. 
 Gjennomført  Bedre klubb  sammen på styremøte.  0 kr 
 Styrearbeid i praksis  - Styremedlem. som ikke hadde det fra før deltok  400 kr pr delt 
 Økonomistyring -  Styre/admin medl, som ikke hadde det fra før deltok.  400 kr pr del 
 Kurs for valgkomiteen  - Hele vår valgkomite deltok.  400 kr pr del 
 Kurs for kontrollkomiteen  - 3 av 4 i vår kontrollkomite deltok.  400 kr pr del 
 Trygg på trening -  Utdannet 10 kursholdere, holdt 4 kurs,.  0 kr 
 Interne kurs -  Klubbadmin, førstehjelp.  0 kr 

 FRIVILLIGHET OG DUGNAD 
 En nabolagsklubb er god på å 
 synliggjøre at dugnad kan 

 være givende, lærerikt og gøy, 
 og setter dugnad i fokus for å 

 sikre at alle kan delta. 

 Enkelt å være frivillig -  Eget kap i håndboken, mye å hente på info.  0 kr 
 Sosialt å være frivillig - klubbhuset som sosial arena , jubileumsfeiring  0 kr 
 Kultur for dugnad - 4 faste, info til nye,  jobbe inn  tr.avgifter, lave priser  0 kr 
 God organisering - Admin har sjekklister, verktøy og kontaktpersoner.  0 kr 
 Alle  kan bidra - Lav list, alle gjør litt, te med barna, ikke alene,  følge opp  0 kr 
 GJøre stas på de frivillige - Årets stjerne i stripe, æresmedl, sosiale medier.  0 kr 

 UNGDOMSSATSING 
 En nabolagsklubb skal legge 

 inn en ekstra innsats på 
 ungdom. 

 Ungdomsrepresentant  - Valg inn i styret på årsmøtet 2021  10.000 kr. 
 Lederutdanning for ungdom - Kursing av 4 stk ungdom  5.000 kr. 
 Etter skoletid - Aktivitetstilbud etter skolen 5.- 10. klasse  0  kr 
 Ung opptur - Jobbtreningsprogram for ungdom  0 kr. 
 Ungdomsklubb - For 8.-10. klasse 10 fredagskvelder på høst/vinter  0 kr. 
 Oppstart E-sport - med sørlig mål om å beholde flere ungdom.  0 kr. 

 KLUBBHÅNDBOK 
 En nabolagsklubb skal ha en 

 god og oversiktlig 
 klubbhåndbok. 

 Digital klubbhåndbok på våre nettsider - Behov for oppdatering i 2022  0 kr. 

 Velkommen til Sagene IF - Brosjyre og kurs som kjøres for alle nye  0 kr. 

 * Se oversikt over hele vårt inkluderingsarbeid under pkt. E over. 
 **  Du finner hele oversikten over alle som deltok på kurs under kamp. 1 

 H.  Anlegg 
 På anleggs fronten har følgende skjedd i 2021: 

 ●  Utbyggingen av nedre del av Voldsløkka er godt i gang, ungdomsskolen skal stå ferdig til skolestart 
 2023/24 og ny idrettshall skal være ferdig i 2025.  Vi er ikke invitert med på noen høringer eller 
 innspillsrunder i 2021, det er noe bekymringsfult. 

 ●  På klubbhuset det ble også gjennomført en 3. års befaring som viste at ingen av feilene/manglene fra 1. 
 års befaringen er utbedret av entreprenør. Styret har tatt tak i saken. 

 ●  Voldsløkka garderober er vedtatt revet ila 2022, bygget er nå ikke lenger i bruk. 
 ●  På landhockey/kunstisbanen er det nå både vanskelig å lage is og for hardt til å spille landhockey, altså 

 er banen ikke brukbar for noen av de aktivitetene den ble bygget for. Årsaken til dette er en 
 konstruksjonsfeil. Også denne saken har styret løftet. 
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 ●  Tennisbanene på Voldsløkka ble ferdig rehabilitert og stod ferdig tidlig høst 2020, og ila 
 sommersesongen 2021 har over 3000 spiller registrert seg for bruk i booking appen Matchi. Banene  er 
 gratis å bruke. 

 ●  På Bjølsen kunstgress bygget Bymiljøetaten en murkant langs hele den innerste langsiden, dette for å 
 hindre granulat på avveie. Dette har gjort at vi ikke får måkt snøen lengre enn til denne kanten, noe 
 som gjorde at banens størrelse skrumpet inn ila vinteren, det gjør det vanskelig å spille treningskamper. 

 ●  I Bjølsenhallen øvre var det vaksinesenter første halvdel av 2021, deretter ble salen bygget om til 3 stk 
 kampsportsaler der bla våre brytere og judoutøvere har flyttet inn. Her har også alle 
 kampidrettsklubbene (SP 09 bryting og boksing, Fighter kickboxing) som holdt til i klubbhuset på 
 Dælenenga flyttet inn mens de venter på ny hall på Dælenenga (ferdig om 2 år). På møterommet i 
 Bjølsenhallen har vår nye E-sport gruppe flyttet inn 2 ganger i uka. I Bjølsenhallen nedre har turn og 
 håndball fått treningstider og lagerplass. Vi er på vei til å nå målet om å fylle hele nedre med kun 
 Sagene IF, og å øke andelen barn og ungdom som trener før kl 19. 

 6. ØKONOMI 
 Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 528.213 , - totalt for idrettsforeningen, alle avdelinger medregnet. 
 Styret foreslår at årets underskudd trekkes fra egenkapitalen. Etter overføringen utgjør idrettslagets 
 egenkapital kr. 1771.373, -. 

 Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning. 
 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av idrettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
 resultat, og kjenner ikke til forhold for øvrig som kan innvirke på dette. Sagene Idrettsforening har en lov som 
 er i tråd med lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styret har ansvarsfullt og 
 lojalt fulgt NIFs regnskapsbestemmelser, og styrets årsberetning er avgitt i tråd med regnskapsloven. 
 Regnskapsføring ble i 2020 utført av Christiania Regnskapskontor AS, og revisjon av Revisorpartnere AS. (Byttet 
 navn fra Revisorhjelpen AS i 2017). 

 Hovedtall samlet: 
 Resultat  Budsjett  Avvik 

 Inntekter  10.318.107 kr.  9.525.110 kr  792.997 kr 
 Utgifter  10.842.320 kr  -9.236.046 kr  - 1.606.274 kr 
 Finansinntekter/ kostnader  -4.000 kr  0 kr  -4.000 kr 
 Resultat  -528.213 kr  189.064 kr  707.277 kr 

 Styrets kommentarer: 
 Forklaring på underskudd: 

 1.  Vi har store summer utestående i medlems- og treningsavgifter. For 2021 er beløpet kr. 650.000,-, 
 dvs at 18% av det vi har utfakturert ikke er betalt. Her må vi enten ned på 5- 7% og/eller vi må 
 hente inn mer midler til vårt aktivitetsfond. 

 2.  Det er for hyppige og for store avvik mellom budsjett og regnskap, det viser at det fremdeles er et 
 stort forbedringspotensial i budsjettarbeidet og i rutinene for økonomistyring, og at arbeidet som er 
 igangsatt her må videreføres og intensiveres. 

 3.  Fotball mangler enda litt på å finne ut av hvordan driften skal bringes i balanse, og trenger 1- 2 ben 
 til å stå på på inntektssiden, og må få inn en større andel av sin treningsavgift. 

 4.  Det er betydelige underskudd i avdelingene hoved og drift/anlegg som forklarer den største delen 
 av underskuddet. Hovedårsaken er at vi med hensikt har plassert mye av Korona- smellen her, slik at 
 det i minst mulig grad gikk ut over aktiviteten i avdelingene. 

 5.  Pandemien 
 a.  Pandemien er en stor del av årsaken til både positivt resultat i 2020 og negativt resultat i 

 2021. I 2020 førte nedstengninger til at også kostnadene ble mindre og at vi fikk Korona- 
 refusjon som dekket en større andel av de tapte inntektene. I 2021 har det vært lov med 
 aktivitet med begrensninger/regler. Å tilpasse seg disse har ført til økte kostnader, samtidig 
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 som Korona- refusjonen har dekket en lavere andel av tapte inntekter, og at vi ila 
 pandemien er tilbake på et svært høyt nivå av utstående medlems- og treningsavgifter. Til 
 slutt har det også vært utfordrende å lage gode budsjetter og revidere disse klokt underveis 
 i pandemien, da det ofte har skjedd store endringer på kort tid og vi har hatt lite 
 informasjon å ta beslutninger ut fra. 

 b.  Klubben bestemte seg underveis i pandemien både for å holde meste mulig aktivitet i gang 
 innenfor reglene og for å fortsette vår satsing på rekruttering og inkludering. Denne 
 beslutningen ble tatt for å hindre alvorlige konsekvenser av pandemien (stort tap av 
 medlemmer, inntekter, aktivitet og frivillige). Dette har krevd betydelige ressurser, i stor 
 grad hentet fra hoved og drift/anlegg, og må kunne kalles en investering. Eksempler; vi har 
 brukt langt mer penger enn tidligere på å søke og skaffe eksterne midler for å holde våre 
 inkluderingsprosjekter i gang, og på å lønne svært mange ungdom i jobb for å tilrettelegge 
 for flere grupper og dekke opp for stort sykefravær i all vår aktivitet. Veksten i antall 
 medlemmer og idretter i 2020 og 2021 kan kanskje tyde på at denne investeringen var riktig 
 og nødvendig? 

 Hovedtall avdelingene: 
 Avdeling  Resultat  Budsjett  Avvik  EK 31.12.2021 

 Hoved*  −708240  88022  −796262  156603 
 Drift/Anlegg  −219257  1144  −220401  786284 
 Allidrett/turn  57130  3  57127  224041 
 Innebandy  261194  32935  228259  −618007 
 Fotball  −224808  −7011  −217797  −502695 
 Bandy  170515  88348  82167  972638 
 Landhockey  1281  0  1281  −7494 
 Sykkel**  29000  −81900  110900  288338 
 Bryting/judo  3646  1100  2546  −145483 
 Rugby  60676  59200  1476  650315 
 Tennis  40320  11723  28597  −54362 
 Quidditch  328  −4500  4828  3624 
 SUM  −528215  189064  −717279  1753802 

 *Inkluderer nye idrettene håndball, dans og noe judo (etableringskostnader). 
 ** Inkluderer Triatlon. 

 Styrets kommentarer: 
 Hovedlaget: 
 Hovedlaget går i stort minus i 2021. Dette skyldes i hovedsak: 1) At klubben vokser og felleskostnaden sakte 
 men sikkert kryper oppover. Det bør gjøres en gjennomgang av disse kostnadene jevnlig for å sikre at en har 
 de beste avtalene og de beste prisene. 2) At vi går på en stor smell med arrangementet Stjernesommer, 
 dette fordi kostnadene ble høyere pga Korona og fordi  vi hadde budsjettert med 500 barn og det kom 1000. 
 3) Vi velger bevisst å bruke store ressurser på rekruttering/inkludering og søking etter eksterne midler for å 
 komme gjennom Korona på best mulig måte. Det må nevnes at vi i 2021 lyktes svært godt med vårt 
 søknadsarbeid og fikk inn store summer med eksterne midler, noe som ikke er synlig i hovedlagets regnskap 
 (ligger i stor grad i balansen). 
 Hovedlaget har behov for 1- 2 større inntekt til i tiden fremover for å dekke opp økte kostnader til 
 fellestjenester pga vekst, og styret foreslår for årsmøtet at allidretten skal begynne å betale vanlig 
 medlemsavgift fom høsten 2022. 
 Hovedlagets økonomi har blitt veldig stor fordi alle våre store inkluderingsprosjektene ligger her, og disse to 
 tingene skilles i to forskjellige avdelinger fom 2022. Dette både for å synliggjøre økonomien i fellestjenesten 
 i hovedlaget (det medlemmene betaler medlemsavgiften for) og hva vi bruker på inkludering. 
 Hovedlagets EK er fremdeles på plussiden. 
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 Drift: 
 Drift/anlegg går i minus fordi klubbhuset og Bjølsenhallen ikke går så bra som budsjettert. Det skyldes i 
 hovedsak: 1) Vi betydelig lavere  leieinntekter pga korona. 2) Vi bruker ressurser på oppgaver kommunen 
 skulle ha løst, for eksempel renhold og søppelhåndtering. Dette er urimelig og en sak vi må fortsette å ta 
 opp med anleggseier Oslo kommune. 3) Til slutt skyldes det også at våre uteanlegg har blitt ekstremt mye 
 brukt under korona, noe som har krevd mye ekstra arbeid og ressurser. 
 Våre ansatte i driftsavdelingen har en god tilnærming til driften og sparer der de kan. Styret bør ila våren se 
 på hvordan vi fordeler inntekter og kostnader fra vår anleggsdrift. God EK er nødvendig for å ha noe å gå på 
 hvis en vinter skulle bli værmessig utfordrende. 

 Allidrett/turn: 
 God kontroll. Er i stadig vekst og runder snart 500 medlemmer. Overskuddet skyldes god budsjettkontroll, 
 støtte fra Sparebankstiftelsen til alt turnutstyr, flere medlemmer,  forholdsvis høy andel som betaler for seg, 
 og korona-refusjon til ekstra trenere. Har meldt seg inn i Turnforbundet, det gir noen økte kostnader. Bruker 
 mye ressurser på lønn, dette er i stor grad til ungdommer vi har i jobbtrening, og som har vært nødvendig 
 under Korona for å holde aktiviteten i gang. Har god EK. 

 Innebandy: 
 Har ila 2020 og 2021 skaffet seg kontroll på sin økonomi, og den står nå i forhold til størrelsen på 
 avdelingen. God drift av Bjølsenhallen, salg av et vant, høy andel som betaler for seg, Korona-refusjon for 
 tapte leieinntekter forklarer overskuddet. En bekymring er at senioravdelingen fremdeles går i minus og 
 således finansieres av felles dugnad og av junior, dette må snus. Det er svært viktig at innebandy fortsetter 
 denne gode trenden, slik at de både vil være klare til å flytte inn i ny hall. EK og etter hvert se en forbedring i 
 EK. 

 Fotball: 
 Jobber godt med sin økonomi og har bedre kontroll enn de har hatt tidligere. Fotball senior går i pluss og får 
 med det sin EK over på plass-siden, det er svært positivt selv om det i stor grad skyldes lavere aktivitetsnivå 
 pga Korona. Junior avdelingen går på en smell, hovedårsaken er overbudsjettering av treningsavgifter og 
 større utfordringer enn vanlig med å få inn pengene pga Korona. Fotball klubb går også i minus, det skyldes 
 lavere leieinntekter fra arrangementer også dette Korona- relatert. Det er god kostnadskontroll i fotball, det 
 er på inntektssiden det må legges ned en jobb. For at fotball sin EK skal komme over på pluss siden, er de 
 avhengig av å finne 1-2 store inntekter til, og de planlegger å bygge seg opp på arrangementssiden. 

 Bandy: 
 God kontroll. Overskuddet skyldes driftstilskudd og inntekter for kunstisbanen, refusjon fra staten for 
 dugnadsinntekter, samt en sparsommelig tilnærming til utstyr. Klubben bør diskutere om bandy sitter igjen 
 med en for stor andel av inntektene knyttet til kunstisbanen. Har solid EK. 
 Landhockey: 
 Landhockey har de siste årene fått god kontroll på sin økonomi, og er på vei til å komme over på positiv EK. 
 Støtte til utstyr fra Sparebankstiftelsen, en stadig høyere andel som betaler for seg, og få/lave kostnader kan 
 forklare dette. 

 Sykkel: 
 God kontroll. De hadde budsjettert med underskudd for å blåse liv i damesatsing og ungdomssatsing, samt 
 bygge opp Klatrekongen som arrangement, men Korona satte en stopper for det meste. Et lavere 
 aktivitetsnivå enn planlagt forklarer overskuddet. God EK. 

 Bryting og judo: 
 Ila 2020 og utover i 2021 ble det satt i gang tiltak for å få kontroll på økonomien til bryting og judo; det er 
 ryddet opp i medlemslistene, det er ryddet opp å gamle regninger og rot etter tidligere leder. Sammen med 
 lavere aktivitetsnivå pga Korona og støtte til utstyr fra Sparebankstiftelsen, har de så vidt kommer over på 
 pluss. Fokuset i 2022 må være å få på plass et aktivitetsutvalg, rekruttere hardt, og å få inn alle avgifter, slik 
 at en etterhvert kan få EK over på pluss- siden. 
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 Rugby: 
 God kontroll. Det skyldes både lite senioraktivitet pga Korona, samt overføringer av oppsamlet egenkapital 
 fra gamle Oslo rugbyklubb. Rugby har god vekst blant ungdommer, dette må de investere i fremover. Rugby 
 bør også forberede seg på en tid der det ikke kommer mer overføringer fra Oslo rugbyklubb (siste året i 
 2021). Positiv EK, men denne er av tidligere Oslo rugbyklubb øremerket satsing på juniorsiden. 

 Tennis: 
 Har fått god kontroll på sin økonomi. Overskuddet skyldes god budsjettkontroll, stor betalingsevne/vilje og 
 flere medlemmer. Men det skyldes også at tennis har funnet en stor inntektskilde til i forbindelse med de 
 nye banene på Voldsløkka; arrangering av voksenkurs i tennis. Inntektene fra disse kursene gjør at prisen for 
 tennis for barn kan holdes nede. Tennis halverer sin negative egenkapital i 2021, og vil med denne 
 utviklingen bruke kort tid på å få EK over på plussiden. 

 Quidditch: 
 God kontroll på en svært liten økonomi. EK på plussiden. 

 Økonomisk utvikling: 

 Økonomien til Sagene IF vokser raskt  . I perioden 2011 – 2021 har omsetningen økt fra 1,9 mill til 10,3  mil. 
 Overordnet skyldes dette økning i antall medlemmer og i aktivitet, økte tilskudd fra det offentlige, bedre 
 søknadsarbeid, og driftsansvar for flere anlegg. For Sagene IF har større rammer/pott for Grasrotandelen, 
 lokale aktivitetsmidler (LAM) og momskompensasjonsordningen betydd mye. At vi har blitt nabolagsklubb, 
 har to store dugnader pr år, og at vi har flyttet inn i og drifter flere nye anlegg bidrar også mye. Utgiftene 
 vokser også, fra 2,2 mill i 2011 til 10,8 mil i 2021. I hovedsak skyldes dette økte kostnader knyttet til flere 
 medlemmer og økt aktivitet, en profesjonalisering av både driften og det sportslige, samt etablering av en 
 driftsavdeling og øvrige kostnader knyttet til drift av anlegg.  Det er stort potensial for fortsatt økonomisk 
 vekst i Sagene IF i årene som kommer.  Antall medlemmer fortsetter å øke og vi rekrutterer stadig bredere 
 både ift kjønn, alder og geografi, nye anlegg gir store muligheter for aktivitets- og arrangementsutvikling, 
 utbyggingen av nedre del av Voldsløkka er i gang, og vi har enda ikke kommet i gang med et systematisk 
 sponsorarbeid.  For å hente ut dette potensialet så må organisasjonsbyggingen i klubben henge med både 
 på klubb- og avdelingsnivå. 

 Sagene IF har i mange år slitt med en presset likviditetssituasjon  , og på slutten av 2019 ble dette akutt for 
 første gang. I hovedsak skyldtes det mye utstående medlems- og treningsavgifter, høy investeringstakt i 
 anlegg, og rask vekst over mange år. I løpet av starten av 2020 ble det gjennomført kortsiktige tiltak for å 
 komme ut av den akutte krisen (innkreving av avgifter over telefon, dialog med leverandører, streng 

 17 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
KC

M
G

P-
0P

U
KV

-Q
VJ

6M
-L

7Z
KW

-B
X1

6G
-6

24
0U



 kostnadskontroll), og ila året er det satt i verk mer langsiktige tiltak som både handlet om å få på plass 
 verktøy for likviditetsstyring og om å bygge en buffer tilpasset klubbens størrelse. Ved inngangen til 2021 
 var klubbens likviditet blitt betydelig forbedret, det var ikke lenger snakk om en akutt krise, men vi var 
 fremdeles sårbare. Arbeidet med å bygge buffer er tidkrevende og vanskelig når vi har få frie inntekter og 
 mye utestående hos våre medlemmer. I 2021 har vi fortsatt de langsiktige tiltakene som ble satt i gang med 
 god effekt og ved utgangen av 2021 var  likviditeten enda et knepp forbedret.  Vi er imidlertid fremdeles 
 sårbare og må i tiden som kommer fortsatt ha fokus på å bygge buffer, slik at klubben best mulig kan 
 utnytte de store mulighetene som ligger foran oss. 

 Sagene IF har i mange år hatt store utfordringer med å få inn medlems- og treningsavgifte  r. Klubben har til 
 enhver tid mellom en halv og en million kroner utestående hos våre medlemmer, og vi bruker betydelige 
 ressurser på å kreve inn pengene. Disse avgiftene er blant klubbens få frie inntekter, og når vi har så store 
 summer utstående så skaper det likviditetsproblemer som gjør klubben sårbar og skaper lite handlingsrom. 
 I perioden 2011- 2015 hadde vi mellom 30 og 40% utestående hvert år. Langsiktig arbeid med stadig bedre 
 rutiner gjorde at vi i perioden 2017 - 2018 kom ned i 5-7 % utestående etter to års innkreving. Så kom 
 Korona, det satte arbeidet tilbake. For 2020  har vi fremdeles 230.000 utestående (9,3%). For 2021 har vi kr. 
 652.156,- utestående (18,3%).  Det må være et av de viktigste målene for klubben å få inn mer av sine 
 medlemsavgifter raskere. 

 7. MEDLEMSTALL 

 Generell utvikling 

 Sagene IF har hatt 2584  medlemmer i 2021, inkludert alle avdelinger.  Dette er en økning på 386 
 medlemmer (18 %) fra 2020, og er den største økningen fra et år til et annet de siste 10 årene. Veksten 
 skyldes et sterkt fokus på rekruttering og inkludering og oppstart av flere nye idretter. Kanskje kan vi også se 
 at seniorene er på vei tilbake etter Korona? 

 Medlemsoversikten under viser at Sagene IF de siste 10 årene har hatt medlemsvekst hvert år, og at vi i 
 perioden samlet har økt vår medlemsmasse med 232 %.  I klubbens strategi 2019- 2021 var et sentralt mål å 
 nå 2.020 medlemmer i 2020, og det målet har vi nådd. 
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 Alder og kjønn 
 Oversikt over alders- og kjønnssammensetningen i Sagene IF 2011 - 2021: 
 Kjønn  Kvinner  Menn  Total 

 Alderstrinn  0-5  6 - 12  13-19  20- 25  26-  0-5  6- 12  13- 19  20- 25  26- 

 2011  19  86  3  22  41  26  219  134  40  189  779 

 2012  18  72  9  16  66  22  176  112  41  238  770 

 2013  7  117  28  16  83  17  306  150  61  345  1130 

 2014  62  112  33  29  85  101  288  90  57  439  1296 

 2015  32  95  50  23  141  60  205  186  71  465  1328 

 2016  48  156  93  23  145  56  336  209  76  471  1613 

 2017  34  189  92  18  149  56  447  184  90  500  1759 

 2018  68  237  90  16  166  140  445  179  89  565  1995 

 2019  66  272  87  37  192  131  446  175  116  583  2105 

 2020  96  343  106  25  178  138  512  225  81  494  2198 

 2021  142  367  120  26  210  175  600  245  86  613  2584 

 Alder 
 Det er en økning i antall medlemmer i alle aldersgrupper fra 2020-2021. Økningen er størst blant de helt 
 yngste og de helt eldste. For de yngste skyldes dette stor vekst i allidrett. For de eldste håper vi at det 
 skyldes at seniorene er på vei tilbake etter Korona. 

 For andre året på rad har vi en økning i antall ungdom 13- 19 år. Det er 53 flere ungdommer i klubben i 2021 
 enn i 2020, 33 flere for jenter og 20 flere for gutter. Dette skyldes i hovedsak oppstart av nye idretter og at 
 klubben har flere ungdommer 13- 19 år i jobb som trenere og instruktører.  I klubbens strategi for 2019- 
 2021 er det et mål at flere ungdommer skal fortsette å være aktive i Sagene IF, og tallene viser at vi også her 
 er på god vei. 

 Av klubbens medlemmer er 1.649 medlemmer under 20 år (64 %) og 935 medlemmer over 20 år (36%). 
 Dette betyr at klubben har en høy andel seniorer. Det er økning av antall medlemmer både over og under 
 20 år fra 2020 til 2021, men andelen under 20 år synker noe fra  fra 64% til 65%.  I løpet av de siste 10 årene 
 har imidlertid både antall og andel av medlemmer under 20 år økt, og i inneværende strategiperiode har 
 antallet økt med nær 43%, og andelen har økt med 6 prosentpoeng (fra 58% til 65%). Dette skyldes et svært 
 sterkt fokus på å rekruttere og inkludere barn helt fra starten av, og at en betydelig andel seniorer sluttet 
 under Korona.  I klubbens strategi for 2019- 2021 er det et mål at vi skal ha 1.300 medlemmer under 20 år 
 ila perioden, og dette målet har vi nådd. 
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 Kjønn 
 Oversikt over utviklingen i kjønnsfordelingen i Sagene IF 2011-20201 

 KVINNER  MENN 

 Antall  Andel  % økning i antall pr år  Antall  Andel  % økning i antall pr år  TOTALT 

 2011  171  22%  608  78%  779 

 2012  181  24%  6%  589  76%  −3%  770 

 2013  251  22%  39%  879  78%  49%  1130 

 2014  321  25%  28%  975  75%  11%  1296 

 2015  341  26%  6%  987  74%  1%  1328 

 2016  465  29%  36%  1148  71%  16%  1613 

 2017  482  27%  4%  1277  73%  11%  1759 

 2018  577  29%  20%  1418  71%  11%  1995 

 2019  654  31%  13%  1451  69%  2%  2105 

 2020  748  34%  14%  1450  66%  0%  2198 

 2021  865  33%  16%  1719  67%  19%  2584 

 Av klubbens medlemmer er 1.719 menn (67 %) og 865 kvinner (33 %). Det betyr at Sagene IF har en lav 
 kvinneandel. Både antall kvinner og antall menn har økt fra 2020- 2021, det har blitt 117 flere kvinner og 
 269 flere menn. Kvinneandelen har gått ned fra 34% til 33%, men antall kvinner har økt med 16% fra 2020. 

 Antallet kvinner i Sagene IF har økt hvert år de siste 10 årene, og fra 2011 til 2021 har antallet kvinner økt 
 med nær 50%. Dette skyldes en jevnere kjønnsfordeling i de helt yngre årsklassene (allidrett) og oppstart av 
 ny aktivitet som har hatt god appell til jentene. Da det også har vært en sterkt vekst i antall menn, så har 
 kvinneandelen kun beveget seg fra 22% til 33% i samme perioden, altså en endring på 11 prosentpoeng.  I 
 klubbens strategi 2019- 2021 har det vært et mål å få til en økning i antall kvinner på 6% per år i perioden. 
 Som vist i oversikten under så har vi nådd dette målet, veksten i antall kvinner ligget mellom 13% og 16% i 
 perioden. 
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 Avdelingene 
 Oversikt over medlemstall i avdelingene 2021: 

 Av medlemstallene for 2021 kan vi se følgende: 
 ●  Fotball er den største avdelingen med god margin og om lag ⅓ av klubbens medlemmer spiller 

 fotball. 
 ●  Allidrett for 3- 5 åringer vokser og er nå nest største avdeling, en stor del av årsaken er at andelen 

 barnehagebarn i bydelen er svært høy. 
 ●  Bandy inntar 3. plassen og har hatt en fin vekst siden banen på Voldsløkka kom og det etableres nye 

 lag hvert år. 72 av medlemmene er barn 6-12 år fra AKS- prosjektet. 
 ●  Så har vi hele 7 idretter som har mellom 110 og 170 medlemmer: Innebandy (170), håndball (164), 

 Tennis (159), sykkel (153), Rugby (134), judo (131)  og turn (110). 
 ○  For tennis og håndball er 72 av medlemmene barn 6-12 år fra AKS- prosjektet. 
 ○  Turn og tennis har ventelister med barn. 
 ○  I judo valgte klubben Go Dai judo å bli en del av Sagene IF judo helt på slutten av 2021, de 

 tok med seg om litt over 100 medlemmer. 
 ●  Til slutt har vi 5 idretter som har under 100 medlemmer; Bryting (64),landhockey (44), Quidditch 

 (16), Triatlon (16) og dans (11). 
 ○  Triatlon er ikke egen avdeling, ligger under sykkelavdelingen. 
 ○  Dans er foreløpig så små at de ikke er egen avdeling og vi er heller ikke medlem i 

 danseforbundet enda, For 2022 er det i organisasjonsplanen foreslått å legge turn og dans 
 inn i samme avdeling og ambisjonen må da være vekst også i dans og innmelding i 
 forbundet på årsmøtet 2023. 

 Medlemsoversikt avdelingene 2011 - 2021: 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
 Endring 2020- 2021 

 Tall  % 

 Fotball  404  305  421  408  598  677  676  769  795  770  843  73  9% 

 Innebandy  199  233  288  287  222  257  251  251  303  183  170  −13  −7% 

 Landhockey  46  37  73  64  27  27  61  119  141  30  44  14  47% 

 Bandy  15  27  28  31  26  74  120  197  300  271  247  −24  −9% 

 Sykkel  67  76  101  171  206  233  204  184  169  165  153  −12  −7% 

 Håndball  51  164  113  222% 

 Triatlon  4  5  7  16  17  18  15  13  16  16  0  0% 
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 Turn 
 397 

 110 
 85  21% 

 Allidrett  46  88  157  234  133  184  118  236  269  372 

 Bryting  49  80  74  75  132  174  175  160  62  −98  −61% 

 Judo  22  131  109  495% 

 Rugby  33  38  135  191  130  104  134  30  29% 

 Tennis  31  127  163  190  164  159  −5  −3% 

 Quidditch  10  10  16  6  60% 

 Dans  17  11  −6  −35% 

 Sagene IF  777  770  1130  1296  1328  1613  1759  1985  2105  2198  2584  386  18% 

 Av tabellen over ser vi disse hovedtrekkene: 
 ●  Det er medlemsvekst i 7 idretter. Den tallmessig største økningen er i håndball, judo, allidrett/turn 

 og fotball, og alle øker med mellom 73 og 113 medlemmer. Det er i stor grad fotball og våre nye 
 idretter som sørger for medlemsveksten, og det som kjennetegner disse er et solid og arbeid med 
 rekruttering og inkludering helt fra starten av. 

 ●  Det er nedgang/stillstand også i 7 idretter. Den største nedgangen er i bryting, innebandy og bandy. 
 Avdelingene som har nedgang har stort sett en liten nedgang/stillstand. Det er kun bryting og 
 innebandy som er i en negativ utvikling som må snus. For bandy handler nedgangen om at antall 
 barn på AKS- prosjektet var mindre i 2021 enn i 2020. For sykkel vil nok medlemstallet sprette opp 
 igjen når Korona er helt over, avhengig av om sykkel selv ønsker fokus på dette. Tennis kunne ha økt 
 sin medlemsmasse med mange hundre spillere på grunn av stort trykk på de nye banene, men de 
 har foreløpig ikke kapasitet til å ta imot flere og vi har heller ikke noe godt tilbud om vinteren. 

 De tydeligste konklusjonene: 
 ●  Det har vært riktig å ha fokus på oppstart av nye idretter. 
 ●  Det har vært viktig å investere i rekruttering og inkludering også under Korona. 
 ●  Klubben har et stort potensial i å få flere medlemmer fra allidretten til å bli med over i idrettene. 
 ●  Klubben kan få mye ut av å øke kapasiteten i turn og tennis, her har vi i dag ventelister. 
 ●  Det kan ligge stor gevinst i å få flere barn til å drive mer mer enn en idrett, da må en se på helt 

 praktiske løsninger. 
 ●  Bryting og innebandy er i en negativ utvikling som må snus. 

 8. MÅLOPPNÅELSE 

 Årsmøtet i 2021 vedtok en strategiplan, som styret har fulgt opp i sitt arbeid. Under følger en statusrapport. 
 I tabellen ser du strategiområdene (anlegg, organisasjon, rekruttere og beholde, inkludere) og konkrete mål 
 for hvert strategiområde, og til slutt status på alle målene. 

 Oppsummering: 

 Anlegg: 

 Organisasjon: 

 Rekruttere og beholde: 

 Inkludere: 
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 9. TILTAKSOMRÅDER 2022 
 Styret peker på følgende sentrale tiltaksområder i det videre arbeidet: 

 ●  Anlegg – Få gjennomslag for våre ønsker i utbyggingen av nedre del av Voldsløkka, videreutvikle 
 klubbhuset med uteområdene og driften av Bjølsenhallen, øke overskuddet fra anleggsdriften,  fylle alle 
 anlegg med mest mulig egen aktivitet fom kl. 15, god drift av alle anlegg og flater, revidere driftsmodell. 

 ●  Organisasjon – Få til en strukturert og stabil drift av våre avdelinger, holde kostnadene for deltakelse 
 nede gjennom dugnadsarbeid, bygge en solid buffer med egenkapital tilpasset klubbens størrelse, løse 
 klubbens utfordringer med informasjon og kommunikasjon, sette arbeidet med kompetanse i system, 
 videreutvikle den digitale klubbhåndboken, styre klubbens vekst gjennom en god målprosess 
 (nøkkeltall), videreutvikle driften av administrasjonen. 

 ●  Rekruttere og beholde – Øke antall medlemmer totalt, øke antall medlemmer under 19 år, øke antall 
 jenter, gi ungdom et tilbud som gjør et de fortsetter i klubben, medlemsmassen skal demografien i 
 bydelen, gjøre Etter skoletid bærekraftig over tid, vi skal ikke ha ventelister, finne tall på om vårt 
 inkluderingsarbeid virker, videreutvikle vår modell for samarbeid med skolene/AKS, andelen barn på 
 allidrett, AKS og våre inkluderingsprosjekter blir medlemmer i klubben. 

 ●  Inkludere – Sørge for at alle får være med uavhengig av økonomi, kjønn, legning og kulturbakgrunn, 
 etablere oss som en god jobbtreningsarena for ungdom, drive et systematisk informasjonsarbeid overfor 
 våre målgrupper, få i gang et bærekraftig arbeid med para- idrett, kvalitetssikre vårt varslingssystem, 
 utvikle en medlemsundersøkelse om trivsel og verdier i klubben. 

 10. AVDELINGENE 

 Avdelingenes årsberetninger ligger vedlagt: 
 1.  Allidrett/turn 
 2.  Fotball 
 3.  Innebandy 
 4.  Landhockey 
 5.  Bandy 
 6.  Bryting /judo 
 7.  Rugby 
 8.  Sykkel/triathlon 
 9.  Tennis 
 10.  Håndball 
 11.  Quidditch 

 Sign. styret 
 ●  Einar Eriksen 
 ●  Petter Mathisen 
 ●  Siri Moe 
 ●  Anna Irgens 
 ●  Meha Alem 
 ●  Morten Hagen 
 ●  Finn-Ulrik Berntsen 
 ●  Peder Pili Strand 
 ●  Jimena Val Gora 
 ●  Guro Kristine Nordvik 
 ●  Håkon Larssen 
 ●  Ilona Jambor 
 ●  Johan A.G. Vaernes 
 ●  Knut Tveitereid 
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 A. ÅRSBERETNING SAGENE IF ALLIDRETT 

 LEDELSE 
 Audun Vagleng fortsatte som leder for allidrett i 2022. Han var også leder for Turn, men prosessen med å gjøre 
 Turn til en selvstendig avdeling i klubben ble påbegynt høsten 2021. 
 Henrik hellevik jobbet som instruktør første halvår, men gikk over til å bruke all sin tid mot fotball fra og med juli 
 2021. 
 Stian Pedersen sluttet som leder for Venner i Aktivitet på begynnelsen av 2021 og dette tilbudet har dessverre 
 ikke kommet på beina igjen etter pandemien. 

 AKTIVITET 
 Allidretten utvidet fra 14 til 16 grupper høsten 2021. Dette var både for å møte økt etterspørsel, men også for å 
 fylle på med flere medlemmer når Turn skulle skilles ut som egen avdeling i klubben. 

 Fokuset for allidretten er fortsatt på lek og moro, innenfor kjente rammer. Og med et mål om å lære ulike leker 
 og fysiske attributter. 

 Mye av aktiviteten på våren 2021 ble avlyst på grunn av restriksjoner. Derfor ble all aktivitet flyttet ut til 
 Landhockeybanen fra og med mai. Her delte vi inn banen i 4, slik at alle gruppene kunne ha aktivitet samtidig. 
 Dette var svært vellykket, men det satte store krav til instruktører og assistenter. Både for å tilrettelegge for 
 aktivitet utendørs, i tillegg til å få oppmerksomheten til barna og holde på den, samtidig som det foregikk mye 
 annen aktivitet på samme sted.  Det ble kjøpt inn en del ekstra utstyr for å gjøre det lettere å ha aktivitet 
 utendørs. 

 Under sommeren hadde vi et tilbud for allidretten på Stjernesommer, der vi hadde aktivitet for barn fra 3-5 år i 
 Bjølsenhallen, i juli. 

 MÅL OG UTFORDRINGER 
 Utfordringer har vært som for resten av samfunnet: Korona. Vi stengte ned Allidrett flere ganger mellom januar 
 og juni. Det har blitt litt frafall, men medlemsmassen har økt da vi fikk startet opp flere grupper. Høstsemesteret 
 startet med frie tøyler, men det ble etter hvert klart at vi måtte forholde oss til mye sykdomsfravær hos både 
 deltakere og Instruktører/assistenter., men vi holdt aktiviteten i gang over store deler av semesteret. Vi opplevde 
 også store utfordringer med å få inn treningsavgiften, etter som flere følte at tilbudet var amputert på våren. Det 
 var ikke like problematisk på høsten. 

 En annen utfordringe r plassmangelen i Bjølsenhallen når vi nå ikke lenger har tilgang til 3. etg. Dette har gjort at 
 alle har fått litt trangere kår i hallen. Det ble tydeligst for gruppen som trener på tirsdager, der to 
 allidrettsgrupper måtte trene ved siden av et innebandylag. Til tross for at denne tiden var tildelt allidretten på 
 fordelingsmøtet med Oslo Idrettskrets på våren 2021. 

 Gjennom høsten 2021 har vi arbeidet for å få foreldre på de ulike gruppene til å ta ansvar som lagledere. Dette 
 vil gi oss mulighet til å gjennomføre treninger selv om en av de to ansatte er borte en gang. I tillegg gjør det det 
 mulig for ansatte under 18 år å få ansvar som instruktører, hvis de klarer dette. Ettersom laglederen kan være en 
 ansvarlig voksen tilstede på treningene. 

 Mål for 2022 er å fortsette å øke antallet allidrettsgrupper, slik at alle aldersgrupper har tilbud ved alle 
 gymsalene i sitt området. Å flytte alle 5-åringene ut fra Bjølsenhallen og inn på skolene vil også hjelpe på 
 plassmangelen i hallen. Selv om dette kommer til å kreve investering i mer utstyr for allidretten. Vi ønsker også å 
 lage en sportsplan/årshjul for de ulike aldersgruppene i Allidretten, slik at det blir enklere å utdanne nye og 
 trygge ansatte fortere. 
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 B. ÅRSBERETNING SAGENE IF TURN 2021 

 LEDELSE 
 Audun Vagleng fortsatte som leder for allidrett i 2022, men prosessen med å gjøre Turn til en selvstendig 
 avdeling i klubben ble påbegynt høsten 2021. 
 Ingrid Waage var fortsatt sportslig leder, sammen med de andre instruktørene: Oda Romsaas, Ingrid Høvås 
 Fulsebakke, Hanna Hesle 

 AKTIVITET 
 Mye av aktiviteten på våren 2021 ble avlyst på grunn av restriksjoner. Derfor ble all aktivitet flyttet ut til 
 Landhockeybanen fra og med mai. Her delte vi inn banen i slik at alle gruppene fra både turn og allidrett kunne 
 ha aktivitet samtidig. Dette var ikke svært vellykket, da det satte store begrensninger på aktiviteten og utstyret vi 
 kunne bruke. Det ble ikke kjøpt inn noe eget utstyr som turn kunne bruke ute. 

 Derimot fikk vi innvilget vår søknad til Sparebankstiftelsen for støtte til kjøp av turnutstyr. Dette gjorde det mye 
 lettere for de ansatte å gjennomføre aktivitet på et høyere nivå enn tidligere. 

 Under sommeren hadde vi turn på Stjernesommer, der vi hadde aktivitet for barn mellom 6 og 16 år 4 uker i 
 sommerferien. 

 MÅL OG UTFORDRINGER 
 Utfordringer har vært som for resten av samfunnet: Korona. Vi stengte ned Turn flere ganger mellom januar og 
 juni. Det har blitt litt frafall, men med lange ventelister var det ikke noe problem å fylle opp plassene etter hvert. 

 Høstsemesteret startet med frie tøyler, men det ble etter hvert klart at vi måtte forholde oss til mye 
 sykdomsfravær hos både deltakere og Instruktører/assistenter., men vi holdt aktiviteten i gang over store deler 
 av semesteret. 

 Vi opplevde også store utfordringer med å få inn treningsavgiften, etter som flere følte at tilbudet var amputert 
 på våren. Det var ikke like problematisk på høsten. 

 En annen utfordringe er plassmangelen i Bjølsenhallen når vi nå ikke lenger har tilgang til 3. etg. Dette har gjort 
 at alle har fått litt trangere kår i hallen. Det ble spesielt vanskelig for turn når det kom til å pakke ut og inn 
 utstyret vi trenger for å gjennomføre treningene. 

 Mål for 2022 er å gjøre Turn til egen avdeling sammen med dans. Og å finne løsninger for å øke kapasiteten vår 
 for å kunne gjøre ventelistene kortere, samtidig som vi kan ta imot nye årskull med 6-åringer. 
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 C. ÅRSBERETNING SAGENE IF FOTBALL 2021 

 ARBEIDSUTVALGET 
 Arbeidsutvalget i Fotballavdelingen består av: 

 ●  Leder:  Tommy Øyen 
 ●  Medlemsansvarlig:  Einar Eriksen 
 ●  Sportslig leder:  Morten Hagen 
 ●  Dommeransvarlig:  Warsame Isse 
 ●  Økonomiansvarlig:  Vidar Uglane 
 ●  Fair Play:  Thale Hamo 
 ●  Materialforvalter:  Morgan Karneke, Hege Danielsen 
 ●  Styrerepresentant:  Morten Hagen 
 ●  Arrangementskomite:  Solveig Schulze, Hege Danielsen 
 ●  Kommunikasjonsansvarlig:  Hans Marius Tonstad, Thale Håmo, Monica Bjermeland 

 Det har vært 9 formelle møter i løpet av året 
 De viktigste sakene AU har jobbet med er trenerutvikling, sportslig plan, kommunikasjonsplan, oppstart av 
 klubbdommere, gratis fotballskole for alle 1.klassinger i bydelen og samt oppfølging av økonomi og løpende 
 revidering av budsjett. 
 Det er flere med i arbeidsutvalget  enn tidligere, men det er fortsatt behov for flere. 

 REPRESENTASJON 
 Morten Hagen har representert Fotball i Hovedstyret i Sagene IF 
 Miriam Olsbø sitter i styret i NFF Oslo og Breddeutvalget i NFF  og representerte Sagene IF Fotball på 
 Forbundstinget. 
 Einar Eriksen sitter i Valgkomiteen i NFF Oslo og sammen med Morten Hagen og  Hege Danielsen representerte 
 de Sagene IF på kretstinget i NFF Oslo. 
 Flere har deltatt på samlinger som er arrangert i regi av NFF Oslo 

 AKTIVITET 
 Rekruttering: 

 ●  Det er god rekruttering til fotballskolen – om lag 70 nye medlemmer. 
 ●  Det er også god rekruttering til årskullene i barnefotballen. 
 ●  Det er noe frafall fra ungdomsfotballen. 
 ●  Redusert aktivitet på seniorsiden på grunn av Korona 

 Kurs og kompetanse: 
 ●  Flere har gjennomført Grasrottreneren og andre trenerkurs 
 ●  Dommere har deltatt på vår og høstsamling 
 ●  Sportslig utvalg er på plass og arbeidet med en sportslig plan er i gang. 
 ●  Gjennomført klubbdommerkurs, og de deltakerne som ønsker det har vært dommere for våre barnelag. 

 Anlegg: 
 ●  Vi har også vinteren 2021/2022 hatt vinterdrift på Bjølsen kunstgress. Dette er utført av  driftsavdeling 

 Arrangementer: 
 ●  Tine- fotballskole 
 ●  Jubileumscup 
 ●  Bedriftscup 
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 Påmeldte lag 2021: 

 Fotball Sesongen 2021 

 Futsal sesonger 21/22 

 Resultater: 
 Sportslig har det vært et annerledes år. Det var sen oppstart og i mange avdelinger ble det bare spilt halv serie. 
 For øvrige resultater henvises det til årbok for Oslo fotballkrets som ligger ute på NFF Oslo sine sider. 

 ØKONOMI: 
 Økonomien har vært utfordrende grunnet situasjonen med korona stenging. Dette har ført til økt frafall av aktive 
 spillere både på senior og junior lagene. I tillegg har utestående treningsavgift gått betydelig opp. I tillegg har vi 
 mistet betydelige inntekter fra utleie av banetid og bortfall av budsjetterte dugnadsinntekter. 
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 D. ÅRSBERETNING SAGENE IF INNEBANDY 2021 

 ARBEIDSUTVALGET 
 Arbeidsutvalget i innebandy har bestått av følgende medlemmer: 

 ●  Leder : Jørn Svendsen 
 ●  Medl. : Finn Ulrik Berntsen-også avdelingens repr. i styret 
 ●  Medl. : Ida Nygaard 
 ●  Medl. : Erik Ganesh L Søegaard 
 ●  Medl. : Petter Alexandersen-sportslig ansvarlig 
 ●  Medl. : Isabel Heggedal- ansvarlig junior 

 Flere har dobbelt-roller, men vi har også flere trenere og lagledere som gjør solide bidrag til våre lag og 
 aktiviteter. 

 Det har vært avholdt 3 fysiske møter. 
 Vi har deltatt på årsmøte i både Oslo og Akershus bandyregion (Kretsen) med 3 representanter, og i Norges 
 bandyforbund med 2 representanter. 

 2021 har som for alle andre vært preget av pandemien, og hovedfokuset har vært på mulig aktivitet innenfor 
 gjeldende regler, rekruttering på både junior og senior, og gjennomføring av hallvakter. 

 Det har som alltid vært krevende å få kabalen med treningstider til å gå opp, selv om vi for så vidt har fått nok 
 tid. Det skal likevel tas mange hensyn som , ikke for tidlige treninger, ikke for sene (gjelder spesielt de yngste), og 
 helst ikke 2 dager på rad, osv. 

 AKTIVITET 
 Pga smittesituasjonen, ble det ingen avslutning på sesongen, og ingen tellende resultater. 
 Vi har avholdt innebandyskole på høsten, har fått med oss en gruppe videre derfra, og vi får en del henvendelser 
 i denne aldersgruppen som ønsker å prøve innebandy. 
 Noe av det mest gledelige er at våre jenter 12 har hatt god tilvekst, og ser ut til å bli en bærekraftig gruppe. Her 
 samarbeider vi også med Fagerstrand innebandy, som hadde samme utfordring som oss med rekruttering. Disse 
 jentene deltok (og var medarrangører) i et stort satsningsarrangement i Ekeberghallen- «Jenter elsker 
 innebandy». 
 Vi er også glade for å ha et gutter 11 lag i seriespill, denne sesongen. 
 Etter en lang «smittepause», har vi lykkes med å rekruttere en del nye (og «gamle spillere») på seniorsiden. 

 Fra starten i september har vi hatt følgende lag i seriespill : 
 ●  Damer- 2.div. 
 ●  Herrer 1-2.div, Herrer 2-4.div, Herrer 3-5.div, Herrer veteran 
 ●  Jenter 12 
 ●  Gutter 11 
 ●  Super – minirunder 
 ●  Mini – minirunder 

 Vi har fortsatt ønske om å rekruttere flere spillere, og vi har som mål å kunne tilby innebandy på riktig nivå, til 
 alle som henvender seg til oss. 
 Det er nok ikke realistisk å fylle alle aldersbestemte nivåer (det er det ingen klubber som klarer), men vi ønsker 
 så mange lag som mulig. 
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 E. ÅRSBERETNING SAGENE IF BANDY 2021 

 ARBEIDSUTVALGET 
 Arbeidsutvalget har bestått av: 

 ●  Leder: Henning Strøm 
 ●  Medlem: Didrik Bell 
 ●  Medlem: Mona Drage 
 ●  Medlem: Martin Pedersen 
 ●  Styrerepresentant: Peder Pili Strand 

 AKTIVITET 
 Våren 2021: 
 Seinvinteren 2021 ble sterkt preget av pandemien. A-laget fikk trenings-og spilleforbud og de aldersbestemte 
 lagene fikk forbud mot kamper. Dog kunne treningene gjennomføres i noe amputert form. Bandyskolen fikk 
 gjennomført en hel sesong med treninger og oppslutningen var meget god. 

 Høsten 2021: 
 A-laget:  A-laget har for første gang siden pandemien startet fått trene og spille kamper tilnærmet som normalt. 
 Spillergruppa er relativt stabil og resultatmessig ble høstsesongen svært bra. 

 Junioravdelingen:  Junioravdelingen startet sesongen svært bra med treninger i Sonia Henie ishall. Spillergruppa 
 har vært stabil og det nye 2013/14-laget har hatt en flott sesong, der de har fått en stabil og god spillergruppe. 

 Jentelaget:  Jentelaget har hatt en svært aktiv høst. Det har kommet til flere spillere og de har nå en stor og aktiv 
 spillergruppe. Lagleder for jentelaget har vært Martin Pedersen og trener er Evy Marie Mellemseter Holter. 

 Bandyskolen:  Bandyskolen har i år vært bedre planlagt enn tidligere år takket være flere ressurser fra hovedlaget. 
 Målsettingen er at det i neste år startes opp et knøttelag fra denne årgangen. Trenere for bandyskolen har vært 
 Elias Grelland og Kristoffer Spongsveen. 
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 F. ÅRSBERETNING SAGENE IF LANDHOCKEY 2021 

 ARBEIDSUTVALGET 
 AU til Sagene Landhockey bestå i 2020 av fem personer: 

 ●  Michael Abramowski: Avdelings- og AU-leder 
 ●  Jimena Val Gora: AU-representant i Sagene IF sine styremøte; Sagene-representant i hockeyseksjonen 
 ●  Suhail Karim: Medlems- og Utviklingsansvarlig 
 ●  Syed Ali Abbas: Dugnadsansvarlig 
 ●  Isabelle Gerz: Utstyrsansvarlig 
 ●  Richard Moore: Sagene-representant i hockeyseksjonen 

 Møter i arbeidsutvalget: 
 Det ble ikke holdt noen formelle møter. Saker som skulle behandles ble tatt opp i direkte møter etter treninger 
 eller kamper. Med hensikt til utviklingen av klubben generelt vurderer lederen å endre denne praksis, særlig 
 siden barneavdelingen har vokst, og barnas foreldrene skal inkluderes mer i avdelingen. 

 Møter i overordnede organisasjoner (særkrets, særforbund) 
 AU deltok ikke i særkretsmøter. 
 Sagene landhockey representert i seksjonen av Richard Moore og Jimena Val Gora, som spiller på seniorlaget. 

 Saker som har hatt spesiell fokus / tatt mye tid 
 Spesiell fokus i 2021 har vært på Covid-restriksjoner og resulterende tiltak. Både utendørssesongen 2021 og 
 innendørssesongen 2021/22 hadde begrenset aktivitet, med mindre serier enn før Covid. Under 2021 klarte vi å 
 holde medlemstallet omtrent konstant for barn og voksne. 
 I 2021 har også endelig det siste utstyret kommer, som ble finansiert av Sparebank1-stiftelsen i 2020 til kjøp av 
 køller og baller til barn, samt keeperutstyr for 6-10 års alder. 

 AKTIVITET 
 AU-aktivitetene har vært knyttet til vedlikehold av seniorlaget og barnelaget. AKS-prosjektet ble gjenopptatt i 
 våren, og under sommerferien bidra hockeyseksjonen til Stjernesommer-prosjektet på Voldsløkka, med 4 ukers 
 hockeyaktiviteter til barn i forskjellige alder. Også Landhockeyskole i september ble gjennomført. 

 Idrettslig aktivitet og resultater 
 ●  Innendørs 2020/21 ble serien ikke avsluttet, selv om seniorlaget og U14 deltok underveis. 
 ●  Utendørs deltok seniorlaget i en 7er serie,  Sagene U14 deltok også og vant! 
 ●  Dessuten var Sagene med et seniorlag og et Old Boys-lag med i Aker Cup, som ble arrangert på 

 Voldsløkka i August 2021. 
 ●  Barna under 12 år deltok i minirunder utendørs. 

 Arrangementer 
 Sagene arrangerte NM-finalen utendørs i 7er-serien for senior og aldersbestemte lag. 

 MÅL 
 Rekrutteringsaktivitetene  har vist lite effekt. På grunn av avlyst AKS-prosjekt og nedstengninger gjennom 2020 
 måtte vi ta opp fart igjen i 2021. Av ca. 12 deltager i landhockeyskolen der et 3 som har fortsatt i klubben: én 
 jente som blir med i U14 og to barn som trener til minirunder. Dette er et lavterskeltilbud som vi fortsetter med 
 og forventer positiv effekt fra neste AKS-prosjektet. 
 Sportslig  sett var 2021 en suksess for U14 laget, med seriemesterskapet utendørs! 
 Utviklingen av AU  går saktere enn forventet, og vi skal prøve i 2022 å sette opp jevnlige AU-møter med agenda 
 og møtereferat. 
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 G. ÅRSBERETNING SAGENE IF BRYTING 2021 

 ARBEIDSUTVALGET 
 Sammensetning: 

 ●  Leder: Wenche Rustad 
 ●  Medlem: Maren Synnevåg (Informasjonsansvarlig) 
 ●  Medlem: Mohammed-Ali (Konkurranseansvarlig) 
 ●  Medlem: Hamid Rharbal (Sportslig leder) 

 Møter: 
 Arbeidsutvalget har håndtert alle saker i møter en har hatt mens utøverne har trent. 

 Sentrale saker: 
 Vi har prioritert: 

 ●  Å holde treningene i gang under Korona. 
 ●  Å få på plass et fungerende Arbeidsutvalg. 
 ●  Å arrangere åpen og gratis bryteskole 
 ●  Å løse trenerkabalen slik at tilbudet blir stabilt over tid. 
 ●  Å rydde opp i medlemslister og fakturaer. 
 ●  Å søke midler til nytt brytetrekk. 
 ●  Å bygge utstyrsbur og få orden på bryteutstyret. 

 AKTIVITET 
 Aktiviteten for barn og ungdom har stort sett gått som planlagt hele året, men med strenge smittevernregler og 
 perioder med nedstengning. 

 Vi har forsøkt å hente inn flere brytetrenere, men har ikke lyktes med det. I judo har judoforbundet hjulpet oss 
 med å finne trenerressurser som vi har fått låne fra øvrige klubber. 

 Vi har arrangert gratis bryteskole for barn 6- 12 år. Det deltok 20 stk på bryteskolen. Rekrutteringen var således 
 god, men lange perioder med nedstengning og alternativ trening i etterkant, har gjort det litt mer usikkert hvor 
 mange vi har med oss videre av disse etter korona. 

 Det ble avviklet felles digitalt foreldremøte for bryte- og judoavdelingen, inkludert bryteskolen og judoskolen. 
 Her ble det orientert om klubben og om medlemskap, samt rekrutterte flere medlemmer til arbeidsutvalget. 

 Det har ikke blitt arrangert noen stevner/konkurranser i 2021 pga Korona. 

 ØKONOMI 
 Sagene IF bryting har i 2021 hatt utfordringer med å få kontroll på sin økonomi. 
 Dette skyldes i hovedsak tre ting; 

 1.  Medlemslister som ikke er oppdaterte og en stor andel som ikke betaler for seg. 
 2.  Korona har ført til stort frafall på senior og ungdomssiden, og svært få av disse har betalt. 

 Arbeidsutvalget har ila 2021 tatt en rekke grep for å ta tilbake kontrollen over økonomien: 
 ●  Medlemslistene er oppdatert og det er etablert rutiner for å kreve inn avgifter. 
 ●  Trenersituasjonen er avklart og alle har nå klare kontrakter og lønnsbetingelser. 
 ●  Det er laget en plan for oppstart av aktivitet og medlemmer etter Korona. 
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 MÅLSETNINGER OG VEIEN VIDERE 
 Målene fremover: 

 ●  Sette i gang all aktivitet og alle medlemmer etter Korona. 
 ●  Øke antall medlemmer 
 ●  Etablere et stabilt og kompetent trenerapparat 
 ●  Få i gang det nye arbeidsutvalget og få kontroll på økonomien. 
 ●  Skaffe midler til å kjøpe nytt mattetrekk, lettere brytedukker og flere brytedrakter. 
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 H. ÅRSBERETNING SAGENE IF RUGBY 2021 

 ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING 
 Arbeidsutvalget i Rugby består av: 

 ●  Leder/Chairman: Rebecka May Lund 
 ●  Nestleder/Vice-chairman: Sean Richardson 
 ●  Styremedlem/Board Member: Guro Nordvik 
 ●  Vakt og medlemsoppfølging / Memberships: Scott James og Ragnhild W Dahl 
 ●  Juniorkoordinator: Patrice Balauze 
 ●  Rekrutteringskoordinator/Recruitment: Tom Robertson 

 ARBEIDSUTVALGETS ARBEID 
 Arbeidsutvalget har hatt 3 møter og behandlet 18 saker. 
 Rugby har hatt representanter på diverse arrangementer hos NRF, deriblant årsmøtet og diverse kurs og 
 samlinger. 
 På grunn av en forkortet sesong av hensyn til restriksjoner for idretten har det ikke vært mye arbeid for oss i 
 2021. 

 AKTIVITET 
 Herrelaget fulgte opp fra tidligere år og vant serien for 2021. De fortsetter dermed som regjerende 
 norgesmestere. Damelaget vant 2 av 3 turneringer, hvor de plasserte som nummer 2 i den tredje. Dermed vant 
 de den forkortede Norges cupen sammenlagt. 

 Vi har arrangert diverse sosiale eventer i klubbhuset. Blant annet julebord, sosialt arrangement etter å ha 
 arrangert turnering på Bislett stadion, og den første 15s samlingen for kvinner på flere år. Juniorene hadde et 
 arrangement på Olympiatoppen hvor de fikk trene med herrelandslaget og bli introdusert for NRFs nye eSport 
 satsning. 

 Flere av våre medlemmer har deltatt på trenerkurs i regi av NRF, vi har også deltatt på kurs for NRFs nye opplegg 
 for streaming av kamper. 

 MÅL 
 Flere av våre rekrutterings mål for 2021 var vanskelig å gjennomføre da det var en begrensing på samling av 
 mennesker, spesielt i breddeidretten for voksne. Vi har klart å holde på de fleste av medlemmene våre, og har 
 hatt noe økning i antall juniorspillere. 

 Hovedutfordringen for 2022 er økonomisk, da dette blir det første året vi ikke får tilskudd fra tidligere Oslo 
 rugbyklubb. Dette vil utfordre våre medlemmer til at vi må ha mer frivillig innsats enn tidligere for å kunne 
 gjennomføre ulike arrangementer og sportslige reiser. 
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 I. ÅRSBERETNING SAGENE IF SYKKEL 2021 

 Ved utgangen av 2020 var det 160 medlemmer i sykkelgruppen hvorav 26 kvinner og 134 menn. Det har vært en 
 jevn strøm av inn og utmeldinger i løpet av året, men med en moderat nedgang av antall medlemmer, dvs en 
 netto reduksjon på 6 medlemmer gjennom året. Hovedårsaken til nedgangen må tilskrives COVID-19, og i tillegg 
 har AU vært raskere med å melde ut medlemmer som ikke har betalt medlems- og treningsavgift. Vi forventer en 
 stabil medlemsmasse gjennom 2022. 

 Økonomi 
 Sagene IF Sykkel har tidligere år generert gode overskudd, og således var det i 2021 lagt opp til noe mer økt 
 aktivitet og et underskudd i budsjettet. 2021 ble et annerledes år, og mye aktivitet måtte kanselleres. Selv med 
 en liten nedgang i antall medlemmer ble det i 2021 et overskudd på ca 30.000,-. Operasjonelt sett planlegges det 
 et mer aktivitetsnivå i 2022, og sykkelavdelingen har budsjettert med et svakt negativt resultat for 2022 dvs å 
 spise av akkumulert overskudd som sykkel har skapt over de siste årene. 

 Sportslig 
 I sesongen 2021 ble det lagt opp til fellestreninger både på landevei og terreng både på tirsdager og torsdager. 
 På grunn av COVID-19 ble det dessverre veldig begrenset med fellestreninger gjennom 2021. Retningslinjene fra 
 myndigheter og Norges Cykleforbund ble fulgt og således ble det få fellestreninger arrangert gjennom 2021. De 
 få fellestreninger som ble arrangert ble som tidligere år arrangert uten trenere, men det har vært selvjustis hvor 
 en enes om fart og opplegg før start av treningsøktene. Dette er en løsning som har fungert veldig bra. 

 Selv med COVID-19 klarte vi å gjennomføre klubbmesterskap i alle grener. For landevei ble det arrangert 
 følgende klubbmesterskap; landevei, tempo og klatring, mens det for terreng arrangeres rundbane og maraton. 
 Det er generelt god deltakelse på våre klubbmesterskap med 15-25 deltakere på de fleste KM'ene. Når det er 
 sagt så er det plass til flere deltakere. Basert på resultater i KM'ene kåres det årlig to stormestere. Sesongen 
 2021 ble Miriam Sivertsen og Espen Kildebo Jensen årets stormestere. 

 Sagene IF Sykkel og bunaden blir også ofte sett i sykkelritt rundt omkring i Norge, og mange av våre medlemmer 
 hevder seg godt i individuelle klasser. Vårt medlem Carl Fredrik Hagen ble i sesongen 2018 tatt opp i syklingens 
 absolutte toppdivisjon, og er med i World Tour laget til Israel Start-Up Nation. For Sagene IF Sykkel har han i 2021 
 bidratt med foredrag og sykkelturer/-treninger, og dette med stor glede for alle våre medlemmer. 
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 J.  ÅRSBERETNING SAGENE IF TENNIS 2021 

 ARBEIDSUTVALGET 
 Arbeidsutvalget Sagene IF Tennis har bestått av følgende personer: 

 •  Leder: Mette Sjølie 
 •  Medlem: Torkel Istad 
 •  Medlem: Kari Backe.Hansen 
 •  Styrerepresentant: Håkon Larssen 

 Arbeidsutvalget har hatt to møter i 2021. 
 Vi har ikke vært representert i krets eller forbund. 

 AKTIVITET 
 Det var i 2021 omlag 60 barn som trente fast i Sagene IF tennis, disse fikk også tilbud om å delta på sommerleir 
 på Voldsløkka. 
 Våren 2021 hadde vi åpen og gratis tennisskole med nær 50 deltakere, og tennis i AKS- prosjektet for om lag 70 
 barn. 
 Trenersituasjonen er tilfredsstillende, med to erfarne studenter og to eldre hjelpetrenere. 
 Det nye banene er svært populære og det er stor rift om å få spille, over 3000 har registrert seg for spill i Matchi. 
 Vi har arrangert 10 nybegynnerkurs for voksne. Dette har skapt bedre økonomi i tennis, og vi har nå god kontroll. 
 I Starten av 2022 har vi begynt å delta på turneringer. 

 VEIEN VIDERE 
 Mål fremover: 

 •  Rekruttering av ny leder og et fulltallig arbeidsutvalg. 
 •  Delta i turneringsspill i Oslo og omegn for våre barn / ungdommer 
 •  FInne model for medlemskap for voksne som er i tråd med klubbens filosofi. 
 •  Jobbe for å få boble over 1- 2 av banene på Voldsløkka, slik at vi kan etablere et tilbud også om vinteren. 
 •  Holde på medlemsmassen og videre rekruttering av nye medlemmer gjennom Tennisskolen 
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 K. ÅRSBERETNING SAGENE IF HÅNDBALL 2021 

 1.  Arbeidsutvalgets sammensetning 
 Leder: Vidar Brein-Karlsen 
 Styremedlem og medlem av arbeidsutvalget: Knut Tveitereid 
 Medlemsansvarlig: Mona Drage 

 2.  Arbeidsutvalgets arbeid 

 Arbeidsutvalget har fokusert på å legge til rette for lagets håndballaktiviteter, legge til rette for 
 rekruttering av nye spillere og etablere en god administrativ enhet rundt Sagenes håndballaktiviteter. 

 Håndball er en ny idrett i Sagene og ble etablert i forbindelse med håndballskole arrangert høsten 
 2020. På grunn av korona restriksjoner utover vinteren og våren 2021 ble aktivitet og 
 treningsgrunnlaget til spillerne svært amputert. 

 Våren 2021 ble det holdt et møte med arbeidsutvalget, trenere og lagledere. Det ble besluttet ikke å 
 melde lag til seriespill fra høsten 2021. De to treningsgruppene vi hadde da skulle heller konsentrere 
 seg om mer trening og arbeidsutvalget skulle få arrangert noen treningskamper. 

 Både jentene og guttene i den eldste treningsgruppen gjennomførte treningskamper i desember, noe 
 som viste seg å gi mye motivasjon til spillerne. Etter dette har det blitt planlagt med flere cuper som 
 arrangeres av håndballregionen. Også den nest eldste treningsgruppen har meldt seg på cuper i starten 
 av 2022 og det er nå besluttet å melde på lag i seriespill for de eldste spillerne. 

 Med hjelp fra klubbens administrasjon ble det avholdt ny håndballskole høsten 2022 og over 50 barn 
 deltok. Håndballskolen ble veldig populær og resulterte i at en ny treningsgruppe ble opprettet når 
 skolen var ferdig. Lagledere og trenere ble raskt rekruttert slik at den nye treningsgruppen fikk en 
 veldig fin start. 

 Arbeidsutvalget har også gjennomført første runde med vaktperiode i Bjølsenhallen for 
 håndballgruppen. Med begrenset antall tillitsvalgte i organisasjonen var dette en stor oppgave, men 
 jobben ble gjort og vi fikk til en relativt god gjennomføring på slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. 

 Det har vært avholdt møte mellom arbeidsutvalget og representanter for alle tre treningsgruppene 
 som oppsummering av aktiviteten i 2021. Arbeidsutvalget vil prioritere å rekruttere flere lagleder og 
 foreldretrenere til de to eldste treningsgruppene fremover. Det er også behov for mer treningstid i 
 hallen for oppdeling i flere treningsgrupper og dermed bedre oppfølging av spillerne. 
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 L. ÅRSBERETNING SAGENE IF QUIDDITCH 2021 

 ARBEIDSUTVALGET 
 Arbeidsutvalget Sagene IF quidditch har bestått av følgende personer: 

 ●  Leder: Elisabeth Ingeberg Jørstad 
 ●  Styrerepresentant: Johan Vaernes 
 ●  Kasserer: Martin Beyer 
 ●  Rekrutteringsansvarlig: Mette Sundal 

 Arbeidsutvalget har hatt 2 møter, men mye løpende kommunikasjon. I tillegg har utvalget vært representert på 
 årsmøtet til Norges Rumpeldunkforbund. Blant sakene som har blitt tatt opp er nye drakter, 
 rekrutteringsarrangementer, og generell organisering. Arbeidsutvalgets styre har også blitt holdt oppdatert om 
 saker fra ledergruppa. 

 AKTIVITET 
 Året startet med svært lite aktivitet grunnet koronarestriksjoner. Det ble arrangert noen fellestreninger 
 hjemmefra, før treninger på Voldsløkka kunne gjenopptas fra mai. De ble da først gjennomført med avstand, før 
 restriksjonene tillot mer vanlige treninger igjen. I sommerhalvåret har det generelt vært to treninger i uka, mens 
 vi på vinteren har begrenset det til én grunnet banetid. Vi har også invitert spillere fra OSI til de fleste treningene 
 våre for å øke antallet. 
 I forbindelse med Sagene Ifs jubileum ble det spilt en showkamp. 
 I oktober ble det arrangert NM, der laget tok en 3. plass. Dette holdt i utgangspunktet akkurat ikke for å 
 kvalifisere seg til European Quidditch Cup i juni 2022, men etter at andre lag måtte melde frafall holdt likevel 3. 
 plassen til kvalifisering. 
 I november ble det gjennomført første runde av serien 21/22, der vi vant våre kamper komfortabelt. 
 I tillegg har det vært arrangert en rekke sosiale arrangementer gjennom året, i tillegg til 
 rekrutteringsarrangementer i høst. 
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"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Siri Moe
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1151064
IP: 85.165.xxx.xxx
2022-03-28 21:16:05 UTC

Anna Sofie Irgens
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-4480812
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-03-28 22:45:15 UTC

Håkon Larssen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-858397
IP: 84.212.xxx.xxx
2022-03-29 06:01:57 UTC

Peder Pili G Strand
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-3010159
IP: 104.28.xxx.xxx
2022-03-29 07:29:44 UTC

Ilona Jambor
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-996104
IP: 51.175.xxx.xxx
2022-03-29 08:59:12 UTC

Maha Alam
Styremedlem
Serienummer: maha.alam6811@gmail.com
IP: 81.0.xxx.xxx
2022-03-29 12:18:12 UTC

Guro K Kleven Nordvik
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2406794
IP: 46.226.xxx.xxx
2022-03-29 13:22:27 UTC
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Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
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            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                
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                                            på vegne av  
                                            som 
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                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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  Time                      Name                             IP               Activity                                                                                       
 ========================= ================================ ================ =============================================================================================== 
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   The document was created                                                                       
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Einar Eriksen"                                               
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Maha Alam"                                                   
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Håkon Larssen"                                               
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Siri Moe"                                                    
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Knut Tveitereid"                                             
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Guro K Kleven Nordvik"                                       
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Morten Hagen"                                                
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Petter Mathisen"                                             
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Ilona Jambor"                                                
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Peder Pili G Strand"                                         
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Jimena Val Gora"                                             
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Johan Ameneon Gjessing Vaernes"                              
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Vibeke Thiblin"                                              
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Anna Sofie Irgens"                                           
  2022-03-28 20:17:11 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   A signing link was activated for "Finn-Ulrik Berntsen"                                         
  2022-03-28 20:17:13 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Einar Eriksen" at "styreleder@sageneif.com"               
  2022-03-28 20:17:13 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Maha Alam" at "maha.alam6811@gmail.com"                   
  2022-03-28 20:17:13 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Håkon Larssen" at "haakonlarssen@hotmail.com"             
  2022-03-28 20:17:13 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Siri Moe" at "siri.moe@sageneif.com"                      
  2022-03-28 20:17:13 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Knut Tveitereid" at "tveitereid@gmail.com"                
  2022-03-28 20:17:14 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Guro K Kleven Nordvik" at "guro.nordvik@hotmail.com"      
  2022-03-28 20:17:14 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Morten Hagen" at "mortenhagen.hagen@gmail.com"            
  2022-03-28 20:17:14 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Petter Mathisen" at "nestleder@sageneif.com"              
  2022-03-28 20:17:14 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Ilona Jambor" at "ilona.jambor@ultimatenordic.no"         
  2022-03-28 20:17:15 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Peder Pili G Strand" at "peder_pili@hotmail.com"          
  2022-03-28 20:17:15 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Jimena Val Gora" at "jimenavalgora@hotmail.com"           
  2022-03-28 20:17:15 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Johan Ameneon Gjessing Vaernes" at "johangv@hotmail.com"  
  2022-03-28 20:17:15 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Vibeke Thiblin" at "dagligleder@sageneif.com"             
  2022-03-28 20:17:15 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Anna Sofie Irgens" at "anna.irgens@gmail.com"             
  2022-03-28 20:17:15 UTC   Vibeke Thiblin                                    A signing request email was sent to "Finn-Ulrik Berntsen" at "finn-ulrik.berntsen@nrk.no"      
  2022-03-28 20:17:19 UTC   Morten Hagen                     66.102.9.46      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:17:21 UTC   Maha Alam                        66.102.9.53      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:17:25 UTC   Einar Eriksen                    66.102.9.51      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:17:28 UTC   Einar Eriksen                    66.102.9.49      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:17:29 UTC   Einar Eriksen                    193.212.201.13   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:17:30 UTC   Penneo system                    193.212.201.13   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:17:30 UTC   Knut Tveitereid                  104.28.31.34     The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:17:33 UTC   Einar Eriksen                    66.102.9.51      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:17:35 UTC   Knut Tveitereid                  84.210.244.136   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:17:37 UTC   Penneo system                    84.210.244.136   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:17:37 UTC   Penneo system                    84.210.244.136   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:19:10 UTC   Knut Tveitereid                  84.210.244.136   The signer signed the document as styremedlem                                                  
  2022-03-28 20:20:16 UTC   Vibeke Thiblin                   66.102.9.47      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:20:19 UTC   Vibeke Thiblin                   66.102.9.49      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:20:23 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:20:30 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:17 UTC   Vibeke Thiblin                   66.102.9.46      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:21:20 UTC   Vibeke Thiblin                   66.102.9.51      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:21:23 UTC   Vibeke Thiblin                   77.18.60.233     The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:41 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:21:47 UTC   Penneo system                    77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:27 UTC   Jimena Val Gora                  172.226.26.17    The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:22:44 UTC   Jimena Val Gora                  84.209.130.213   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Penneo system                    84.209.130.213   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:22:45 UTC   Vibeke Thiblin                   77.18.60.233     The signer signed the document as daglig leder                                                 
  2022-03-28 20:22:54 UTC   Einar Eriksen                    193.212.201.13   The signer signed the document as styreleder                                                   
  2022-03-28 20:23:18 UTC   Ilona Jambor                     172.226.26.16    The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:23:53 UTC   Jimena Val Gora                  84.209.130.213   The signer signed the document as styremedlem                                                  
  2022-03-28 20:24:52 UTC   Petter Mathisen                  84.210.155.54    The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:24:52 UTC   Petter Mathisen                  84.210.155.54    The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:24:59 UTC   Petter Mathisen                  84.210.155.54    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:25:00 UTC   Penneo system                    84.210.155.54    The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:26:23 UTC   Petter Mathisen                  84.210.155.54    The signer signed the document as Nestleder                                                    
  2022-03-28 20:31:06 UTC   Vibeke Thiblin                   148.122.135.23   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:40:25 UTC   Morten Hagen                     66.102.9.49      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:44:17 UTC   Johan Ameneon Gjessing Vaernes   81.167.9.173     The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:44:19 UTC   Johan Ameneon Gjessing Vaernes   81.167.9.173     The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:21 UTC   Penneo system                    81.167.9.173     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:37 UTC   Morten Hagen                     66.102.9.49      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 20:44:56 UTC   Vibeke Thiblin                   77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:56 UTC   Morten Hagen                     84.212.164.206   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
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  2022-03-28 20:44:57 UTC   Penneo system                    84.212.164.206   The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:45:00 UTC   Johan Ameneon Gjessing Vaernes   81.167.9.173     The signer signed the document as styremedlem                                                  
  2022-03-28 20:45:09 UTC   Vibeke Thiblin                   77.18.60.233     The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:45:42 UTC   Morten Hagen                     84.212.164.206   The signer signed the document as styremedlem                                                  
  2022-03-28 20:47:16 UTC   Finn-Ulrik Berntsen              160.68.86.241    The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 20:47:18 UTC   Penneo system                    160.68.86.241    The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:47:46 UTC   Penneo system                    160.68.86.241    The document was viewed                                                                        
  2022-03-28 20:49:19 UTC   Finn-Ulrik Berntsen              160.68.86.241    The signer signed the document as styremedlem                                                  
  2022-03-28 21:14:20 UTC   Håkon Larssen                    104.28.31.34     The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 21:14:46 UTC   Siri Moe                         66.102.9.46      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 21:14:49 UTC   Siri Moe                         66.102.9.51      The signing request email was opened by the signer                                             
  2022-03-28 21:14:58 UTC   Håkon Larssen                    84.212.230.229   The document was viewed by the signer                                                          
  2022-03-28 21:14:58 UTC   Siri Moe                         66.102.9.49      The signing request email was opened by the signer                                             
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Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            


Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            


Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            Nestleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Sagene IF - Årsrapport 2021
            KCMGP-0PUKV-QVJ6M-L7ZKW-BX16G-6240U
            SHA-256
            3681b83aedd68a23901f8d71d048a1c77d0ba31fed23ebc21e04591f948180bb
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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