Årsmelding Hovedlaget 2019
Antall medlemmer pr. 14.02.2020: 782 mot 955 på samme tid i 2019
I løpet av 2019 måtte alle idrettslag bruke NIF godkjent medlemsregistrering og overgangen ble gjort
høsten 2019 da Svalbard Turn tok i bruk klubbadmin. Overgangen har vært en stor jobb og pr dags dato har
vi fortsatt ikke fått alle medlemmer inn i klubbadmin.
Administrasjonen har innført rutiner som gruppelederne i hver idrett nå gjennomføre for å ivareta lagets
medlemsmasse og sikre at alle er godkjente medlemmer samt dekket av lagets forsikring.
Hovedstyret pr. 31.12.2019
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
Styremedlem vara
Styremedlem vara
Daglig leder

Paul Lutnæs
Carl Einar Ianssen
Geir Kaasa
Knut Halvorsen
Elisabeth Leinan Johannesen
Frank Jakobsen
Niva Stiberg
Johannes Drægni
Geir Arne Strand
Silje M. Hagen

Antall styremøter: 6
Antall saker: 37
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Aktuelle saker:
•

Nye ansettelser i 2019.
o Daglig leder: Silje M. Hagen fra 1. august
o Prosjektleder: Merethe Stiberg fra 1. oktober

•
•

Behandling av ulike søknader fra undergruppene
Kontrakt signert for leieavtale Nordenskioldhytta og Sneheim. Grøndalshytta er pusset opp av
Sysselmannen på Svalbard og avtalen for eie og leieforholdet signeres i 2020.
Alpinbakken: ST søkte korkpenger og fikk tildeling høsten 2018 for flytting av eksisterende anlegg til
Lia som en midlertidig løsning. Flytting ble ferdigstilt i 2019. Høsten 2019 ble det igjen søkt
korkpenger for et forprosjekt til utvidelse av alpinbakke/skileikanlegg. Korkpenger på kr 80.000 ble
tildelt januar 2020.
Signert festeleieavtale på Motocrossbanen. Kr 100.000 er overført til Svalbard Turn fra gamle
motorsportklubben.
Et uttalt mål er å jobbe for utvidet hallkapasitet og helst ny idrettshall. Det ble søkt korkpenger til
forprosjekt. Avslått av OKU.
Søkt midler til bokprosjekt for å sikre lagets historie. Avslått av OKU
Generell oppfølging av alle de hovedsatsningsområdene som er omhandlet i gjeldende
handlingsplan for Svalbard turn. Her kan nevnes oppfølging av de ulike aktivitetene innenfor barne-,
ungdoms, - og voksenidrett. Oppfølging av anlegg og utstyr som Svalbard turn benytter. Oppfølging
av prosjektet Aktiv i friluft.
Medlemskontingent tilpasset nytt system. Familie- og studentmedlemsskap utgår da dette ikke er
mulig å få til på samme måte som tidligere.
Overgang fra NETS terminal til IZettle
Innføring av bedre system for varer
Revisor har utført kontroll av varetelling

•

•
•
•
•

•
•
•
•

De fleste undergruppene i laget har levert egne årsmeldinger for sin gruppe som er å finne hos daglig
leder.
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Julemila 2019. Foto: Knut Selmer

Daglig ledelse og øvrig ansatte
Daglig leder jobber i 100% stilling for Svalbard Turn, hvor 40% av arbeidet er knyttet til Svalbard
Skimaraton, mens 60% går til daglig ledelse av Svalbard Turn. Nina Lines fratrådte sin stilling 31 august
2019. Silje M. Hagen tiltrådde stillingen som daglig leder fra 1. august 2019, med oppfølging av Aktiv i
friluft inntil ny prosjekter kom på plass.
Prosjektleder for Aktiv i Friluft, Merethe Stiberg, er ansatt i 70% stilling med en varighet på 2,5 år. Stillingen
har også en 30% stilling for Svalbard Turn som sikrer oppfølging og videreutvikling av Spitsbergen
Marathon og andre administrative oppgaver som lønnes av Svalbard Turn. Merethe startet i jobben 1.
oktober 2019. Aktiv i friluft hadde oppstart 01.11.2014 og startet ny prosjektperiode fra 01.01.2020 som vil
vare frem til 31.12.2021.
I løpet av februar 2019 overtok Pole Position Accounting regnskapet og lønnskjøring for Svalbard Turn.
Pole Position Accounting har digitalisere regnskapet for 2017 og 2018. Med nytt system er det betydelig
bedre oversikt over lagets regnskap gjennom året og daglig leder følger opp for å lage en økonomihåndbok
for laget.
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Siden vi er over 5 millioner i omsetning faller vi inn under nye regnskapsregler fra Norges idrettsforbund.
«Alle idrettslag som har en årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner, anses som store. Store
organisasjonsledd skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge regnskapslover og bokføringsloven, engasjere
statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorlover, samt velge en kontrollkomite». Dette ivaretas
gjennom Pole Position der Revigo Harstad er engasjert revisor.
Handlingsplan
Svalbard Turn vedtok ny handlingsplan i 2017, handlingsplan 2017-2022, og denne har vært styrende i
forhold til all aktivitet også i 2019. Av hovedaktivitetene som det sittende styre har prioritert i det siste
året, kan nevnes spesielt utdanning av trenere for blant annet polarpuls, turn, pistol, og fotball. I tillegg har
det vært prioritert aktiviteter for barn og unge.
Grupper
Ved inngangen til 2020 var det 24 aktive grupper i Svalbard Turn. I tillegg til alle idrettene kommer også
arrangementskomiteene for Svalbard Skimaraton, Spitsbergen Marathon og Topptrimmen.
Hovedarrangement
I Svalbard Turn gjennomføres det hvert år ca. 50 arrangement utover de faste aktivitetene, dette i regi av
blant annet de enkelte gruppene og egne arrangementskomiteer.
Svalbard Skimaraton
Svalbard skimaraton er fortsatt det største enkeltarrangementet i Svalbard Turn. Det 27.året skimaraton
ble arrangert (2019) ble det SAS streik som også påvirket tilreisende deltakere.
Arrangementet hadde for første gang FIS-godkjenning i 2013. Tidtakingen i 2019 ga derimot noen
utfordringer som gjorde at løperne ikke fikk godkjent FIS poeng.
Svalbard Skimaraton er tenkt som vesentlig bidragsyter til Svalbard Turn sin økonomi og bidro i 2019 med
et overskudd på kr.69 256,- Økonomisk overskudd fra Skimaraton bidrar normalt sett vesentlig til Svalbard
Turn sine øvrige aktiviteter.
Det blir levert en egen årsmelding for Svalbard Skimaraton.
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Spitsbergen Marathon
Spitsbergen marathon hadde i 2019 556 påmeldte deltakere, og satte nok en gang ny deltakerrekord.
Spitsbergen Marathon hadde i 2019 et overskudd på kr.20 166.
Spitsbergen Marathon utformer sin egen årsmelding.
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Svalbard Spacerun, motbakkeløp, ble for første gang arrangert i 2016. Etter en evaluering har
arrangementskomiteen bestemt seg for å ta et pauseår fra Spacerun i 2019.

Øvrige arrangement
• Idrettsutvekslinger: 2 i Longyearbyen og 2 i Barentsburg. En flott tradisjon vi setter stor pris på. Ca.
70 deltakere totalt på hver utveksling. Konkurrert i følgende idretter: fotball, innebandy,
bordtennis, sjakk, badminton, volleyball og basketball. Idrettsgleden og konkurranselysten har vært
stor, og det er en viktig møteplass mellom Longyearbyen og Barentsburg.
• Telenorkarusell: Ble arrangert fra slutten av februar til slutten av april. Stor deltakelse, med ca. 130
barn. Mulighet for tidtaking og konkurranse blant de eldre barna.
• Barnas Skifestival: Skigruppen stod ansvarlig for arrangementet. Det ble en fin dag for små og store.
Profilerte løpere fra Skimaraton bidro i arrangementet og delte ut medaljer til alle deltakere. De
profilerte løperne hadde også trening for skigruppen i forkant av konkurransen. Arrangementet ble
arrangert i Adventdalen, start/målområdet, for Svalbard skimaraton.
• Spitsbergen Mini Marathon: ble arrangert i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge i tilknytning til
Spitsbergen Marathon. Nærmere 100 barn løp stolte ut av startfeltet med startnummer på magen
og fikk medalje i mål.
• O-løp: Arrangerte 2 løp i 2019. På sokkelesten inne på UNIS. Et veldig artig og barnevennlig o-løp
som vekte interesse nasjonalt i o-verdenen. I tillegg ble det arrangert o-løp i Longyearbyen andre
helgen i juni.
• Aktivitetsuka: Aktivitetsuka hadde en fin gruppe deltakere, veldig god stemning og ungdommene
koste seg.
• Aktivitetsmessa: alle lag og foreninger i Longyearbyen blir invitert av Svalbard Turn for å vise fram
sitt tilbud til Longyearbyens befolkning. Svalbard Turn presenterer sine aktiviteter og arrangement.
• «løpformeg»: Svalbard Turn sammen med engasjerte enkeltpersoner arrangerte
Barnekreftforeningen sitt løp «løpformeg» søndag 08.september hvor alle penger går til
barnekreftforeningen.
• TV-aksjonsstafetten: 17 lag var påmeldte i år. Dette er Svalbard Turn sitt bidrag til TV-aksjonen,
hvor alle inntektene går uavkortet til TV-aksjonen.
• Fotballgruppa deltok på Nils Arne Eggen cup og Hamnaturnering. Hadde også interncup i
Svalbardhallen høsten 2019 med stor suksess.
• O-løp: «i sokkelesten» på UNIS med 36 deltakere. I tillegg ble det O-løp pinsehelgen med både
midnattssol løp og to dagløp.
• Turn: Stevne i Salangen. Trampettsikringskurs x 2.
• Førstehjelpskurs for medlemmer i regi av TAMS
• Julemila: Lørdag 7.desember ble Julemila arrangert. Som de to siste årene hadde vi også en egen
liten byrunde for barna. Vi hadde også egne ungdomsklasser for gutter og jenter. Det var ca. 50 små
og store løpere som stilte i -20 grader.
• Nissemarsjen, 2.juledag: Et veldig populært arrangement. Enkel refleksorientering og skattekiste i
mål, bidrar til å gjøre det enda mer spennende for barna å delta. Åpen hall etter arrangementet.
• Fest for alle frivillige som stilte opp for Svalbard skimaraton og Spitsbergen Marathon på KSAT.
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•
•
•

Bydugnad 5. juni i regi av Aktiv i friluft
Ulike arrangement i alpinbakken med musikk og vafler.
Barnas friluftslag arrangerte temadag «skred» med øvelser for barn og voksne.

TV aksjonsstafetten. Laget fra Longyearbyen sykehus gjorde sitt ytterste for en god sak!
Svalbard Turn sin økonomi fremgår av vedlagte regnskap.
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 511 497 totalt for alle grupper og marathon.
Inntekter
På grunn av omlegging av nytt medlemsregister til Minidrett er det kommet inn mindre medlemskontingenter enn
tidligere. Kontingentbetalingen er endret fra å følge skoleåret til å følge kalenderåret fra 01.01.2020.
Det er mindre inntekter på maraton som skyldes færre deltagere.
Sponsorinntektene er stabile med kr 100 000 fra både K-Sat, Hurtigruten og Telenor. Fra Handelens Miljøfond er det
kommet kr 300 000 i tilskudd. Svalbard Turn fikk totalt kr 665 255 i korkpenger og kr 200 000 fra Miljøvernfondet er
utbetalt mens det er ført en restinntekt fra fondet på kr 438 841.

Utgifter
Det er brukt kr 637 568 på stevneutgifter på fastlandet siden flere av gruppene har vært på tur.
Det var også i 2019 en ekstra stilling på prosjekt Isfjorden på kr 50 000.
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Vi fortsetter i regnskapet for 2018 å gjøre avskrivninger på orienteringskart med 10% og toalettbygg 20%.
Sambandsutstyret er ferdig avskrevet. Dert ble kjøpt inn skilt til skimaraton for kr 144 491 som avskrives over
5 år.
Leieavtalen med Lokalstyre er avsluttet.
Det ble gjort et innkjøp av en tråkkemaskin i 2016. Svalbard Turn overfører denne maskinen til Lokalstyre
over 5 år. Tråkkemaskinen blir kostnadsført over 5 år (nå 4 av 5). Dette er utgiftsført som vedlikehold utstyr.
Svalbard Turn passerte omsetning på 5 mil og kom derfor inn underreglene for revisjon.
Regnskapsføringen er satt bort til Pole Position Accounting. Store Norske har her gått inn med en
sponsoravtale på 2/3 av regnkapskontander. Totalt med oppryddingsjobben fra 2018 ble det
regnskapskostnader på kr 159 899. Av dette har Store Norske betalt kr 80 107. Kr 40 000 ble satt som en
engangssum for 2018 på Svalbard Turn.
Det er brukt noe mer penger på markedsføring av maratonene.
I 2018 ble det gjort en del korrigeringer fra tidligere år og endring av periodisering på inntektsføring av
korkpenger. Dette ble satt på konto 7790 i 2018. I 2019 er det ingen føringer mott denne posten.
Balanse
Det er et varelager på kr 449 050 på dresser og reklameartikler til maraton.
I banken er det kr 5 576 058. Kr 24 225 av dette er bundne skattetrekks midler slik at det er kr 5 551 833 til
disposisjon.
Kr 606 282 er betalt inn på forskudd for maraton i 2020.

På vegne av styret i Svalbard Turn

Silje M. Hagen
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