
 

 

Herkules Fotball 
 

STYRETS ÅRSBERETNING 2017 
 
Organisasjon  
Herkules Fotball har ved årsskiftet 395 betalende medlemmer og en fast ansatt 
vaktmester i deltidsstilling. Herkules Fotball ledes og forpliktes av styret, som er 
idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
Lagledere, trenere, styret, spillere og foreldre samt andre ressurspersoner gjør en 
betydelig innsats for klubben. Samarbeidet med disse har vært kjempe bra og uten deres 
innsats ville det ikke vært mulig å opprettholde aktiviteten. Vi er avhengig av en positiv 
innstilling og forståelse for at dugnader er nødvendig for vår drift.  
 
Anlegg  
Herkules Fotball eier bygg og disponerer anlegg i Herkules idrettspark i Skien.   
 
Dugnader  
Medlemmer/foreldre har gjennomført dugnader på, Herkules Meny Cup, G-Max Cup, 
maling av Kulesbua, oppussing inne i Kulesbua og salg av julekalendre og kioskdrift i 
kamp/seriesesong. 
 
Sport 
A-laget har klart å holde seg godt plassert i 4. divisjon og klarte en god 6. plass, noe som 
kvalifiserer til NM cupen i 2018. A-lagstrener Riis har gjort en god innsats sammen med 
Sondre Fjelldalen for å samle gutta på matta, samt fått inn ny glød i garderoben. A-laget 
har samarbeidet med juniortrenerne, samt G16 for lån av sultne spillere som ønsker 
utvikling. Vi ser av overgangene mot slutten av 2017 at flere gamle Kules spillere er på 
vei tilbake til moderklubben, det gleder veldig. Christoffer Riis takket for seg som 
hovedtrener i 2017 og har blitt erstattet av Eirik Furu. Terje Ramstad fortsetter som 
trener for juniorlaget og får hjelp av Henrik Brokke. På G16 letes det etter en erstatter 
for Ole Andre Ramberg som gir seg. Øyvind Gonsholt har tatt på seg litt ansvar inn mot 
sportslig utvalg, sammen med blant andre John Kristian Solvang som har blitt FIKS 
ansvarlig og påmelding av lag til serien. 
 
På jentesiden har 2017 sesongen båret preg av oppstarten av damelaget vårt. Hege Fehn 
har organisert oppstart og treninger en gang i uken. Flere trenere, blant andre Tor Erik 
Øen, Knut Einar Ekmann og Roger Eriksen har takket for seg som J12 trenere. Takk for 
innsatsen til disse gutta. De blir erstattet av Astri Omland og Annicen Abrahamsen. 
 
Økonomisk resultat  
Årsregnskapet viser et overskudd med NOK 571.417,- kr. Styret har prioritert løpende 
endringer av drift og forpliktelser for best mulig å opprettholde økonomiske resultater.  
 
Egenkapitalen er pr. 31.12.17 kr. 3.121.537,-.  
 
 



 

 
 
Styret har god økonomistyring og en god økning i inntekter dette året. Nesten 
alt av kontingenter har kommet inn. Vi har hatt gode inntekter på cupene vi har 
arrangert.  
 
Videre drift  
Herkules fotball la sommeren 2017 nytt kunstgressdekke på banen. Det ble derfor tatt 
opp lån på kr. 1.500.000,-. Dette har vært den desidert største utgiften klubben har hatt i 
år. Det er stor sannsynlighet for at klubben klarer å nedbetale hele lånet på kunstgresset 
allerede innen 2018. 
 
Styret påpeker behovet for fortsatt å organisere driften slik at Herkules Fotball driver 
med et økonomisk overskudd over tid. Dette er avgjørende for å kunne møte fremtidige 
vedlikeholdsarbeider og diverse oppgraderinger fotballen står overfor i året som 
kommer.  
 
Administrative oppgaver utføres i dag av styret. Styret er avhengig av at flere bidrar med 
arbeid rundt dugnader og andre inntektsgivende aktiviteter. Styret har evaluert 
salgsaktiviteter/dugnader fortløpende, blant annet med hensyn til belastninger for 
medlemmene og risiko for Herkules Fotball, sammenlignet med økonomisk resultat for 
den enkelte aktivitet.  
 
Hva har skjedd i 2017 

- Bedre kommunikasjon fra styret til trenere og lagledere 
- Bedre kommunikasjon mellom klubben og foreldregruppene 
- Nesten alle medlemmer har betalt kontingent 
- Nødvendig vedlikehold er utført på både kunstgress og gressbaner 
- Betalt ned kr. 805.000,- på kunstgresslånet 
- Byttet regnskapsfører av økonomiske årsaker 
- Fått på plass et damelag igjen 
- Snekret sammen en utegarderobe rett ved siden av kioskbygget og inngangen til 

kunstgressbanen. Takk til Peter Aarup for god innsats. 
- Takk til Ivar Holand og Preben Thorsen som utfører driftsmessige forbedringer 

hver dag på Herkules området. 
- En ekstra takk for bra gjennomført arbeid til styret gjennom året 

 
Styret har i 2017 bestått av: 
Leder    Tore Hammersmark 
Nestleder   Terje Ramstad 
Styremedlem  Øyvind Gonsholt 
Styremedlem  Ivar Holand  
Styremedlem  Heidi Strømdal 
Styremedlem  Hege Fehn 
Styremedlem  Hilde Garvik 
Styremedlem  Olav Plassen Øverland 
Varamedlem   Henrik Hansen 
Varamedlem  Tor Sørensen 
 


