Herkules Fotball
Styrets årsberetning 2020

Organisasjon
Herkules Fotball har ved årsskiftet litt over 500 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 kjempebra 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.
2020 har vært et spesielt år for hele klubben, regionen, landet og verden. Vi har opplevd en
pandemi som har satt vår normale aktivitet litt til side. Covid-19 har endret vår måte å leve på,
men vi venter en vaksine som skal endre på dette og gjøre oss i stand til å ha full aktivitet i
idrettsparken vår for alle aldre.
Anlegg
Herkules Fotball eier bygg og disponerer anlegg i Herkules idrettspark i Skien. Kunstgressbanen
er betydelig oppgradert med ny varmeveksler som skal transportere vannet i rørene bedre. Det
har nå skjedd og banen er fullt funksjonabel vinterstid som sommertid. Gressbanen på stadion
har også fått en stor ansiktsløftning, den har blitt jobbet med lenge og er nå i meget bra stand.
Dugnader
Medlemmer/foreldre har gjennomført av julekalendre og kioskdrift i kamp/seriesesong.
Sport
Covid-19 har redusert treningsmengde og måten vi trener på gjennom hele sesongen. Alle lag
eldre enn 20 år har ikke trent fullkontaktfotball siden mars. Fra juniorlag og nedover har vi hatt
vanlig trening og kampsesong.
Herkules Fotball vedtok på årsmøte i 2018 en egen sportsplan som skal være førende for
klubbens sportslige utvikling i årene fremover. På lik linje med klubbhåndboken vil denne tas
opp som egen sak på klubbens årsmøte og vil være gjenstand for årlig revidering. Som følge av
sportsplanen har klubben gjennomført to trenerforum og vært aktive med å tilby klubbens
trenere trenerkurs. Vi begynte året med å tilby ekstratreninger for aldersgruppen 10-13 år.
I barnefotballen har det i 2020 vært fullt opp med lag fra 6-12 år i de aller fleste aldersbestemte
klasser på gutte- og jentesiden. På høsten 2020 ble det også startet opp en egen treningsgruppe
for 5-åringer, som blir neste års 6-årslag.
Herkules Fotball ønsker å øke antall jentespillere og det er dermed gledelig å kunne fortelle at på
jentesiden begynner Herkules å få opp en solid mengde med årslag, alt fra J6 og helt opp til J13.
Våre jentetrenere består av dyktige mennesker som holder liv i jentene og sørger for at de
opplever mestring og trives i klubben vår.
Herkules fotball skal være en klubb hvor alle skal føle tilhørighet og alle er velkomne. Herkules
mangfoldligaen består av mennesker med nedsatt funksjonsevne, spiller stort sett sine kamper i
Vestfold, hvor tilbudet er en del større enn i Telemark. Lagledere, trenere, foreldre og spillere
opplever stor mestring og glede hver eneste uke.
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Økonomisk resultat
Årsregnskapet viser et underskudd med NOK 102.355,38. Styret har prioritert løpende
endringer av drift og forpliktelser for best mulig å opprettholde økonomiske resultater.
Egenkapitalen er pr. 31.12.20 kr. 2.633.740,48.
Styret har god økonomistyring men mangler mye inntekter dette året. I tillegg viser
underskuddet ubetalte medlemskontingenter fra 2019 som flyttes over til regnskapet for 2020.
En av koronapakkene betalte ut kr. 196.000,- til klubben.
Videre drift
Herkules har de siste to årene pusset opp hele klubbhuset og fotballen startet jobben med den
siste delen som er garderobeanlegget i underetasjen. Den ble ferdigstilt på høsten 2020.
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. Gjennomet et tøft år med mye smittevernregler, har styret brukt ekstra mange
timer på anlegget for å sikre gjennomføring av kamper og andre aktiviteter. Dette har ført til at
styret ved leder og nestleder innvilget gavekort fra Meny Saga på kr. 5.000,- for hvert
styremedlem. Styret gjør en enorm innsats gjennom hele året og denne lille påskjønnelsen er
mer enn fortjent.
Mot slutten av året ble det bestemt å ansette en daglig leder i klubben i en 20 % stilling. Ny
daglig leder ble da Eirik Groa, vi ønsker ham velkommen og lykke til med arbeidet.
Hva har skjedd i 2020
- God kommunikasjon fra styret til trenere og lagledere
- God kommunikasjon mellom klubben og foreldregruppene
- 2 møter i trenerforum hvor viktige saker har blitt gjennomgått
- God oppfølging på Facebook sider
- Kontingentene blir betalt, mangler kun noen få
- Nødvendig vedlikehold er utført på både kunstgress og gressbaner
- Covid-19 har redusert mye aktivitet i idrettsparken gjennom året
- En ekstra takk for bra gjennomført arbeid til styret gjennom året
Styret har i 2020 bestått av:
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