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Sak 3/2020 Årsmelding 2019 – Rapport fra kontrollkomiteen 
 

Vi har gått gjennom regnskap, balanse (2019) og budsjett for 2020. Vi har heller ikke i år 
kontrollert summer - eller lagt sammen og sjekket. Trimgruppa gikk med stort underskudd 
inneværende år - men dette skyldes periodisering av utgifter fra 2018. Vi registrerer videre at 
badmintongruppa budsjetterer med ett underskudd stort kr. 65.000 og at tennisgruppa ikke 
selv har levert budsjett - 2019 budsjettet er kopiert/justert for 2020. 
 
På inntektssiden utgjør LAM-midlene den største posten, sammen med 
kontingent/treningsavgifter. Haugerud IF får dessuten betydelige midler fra bydel Alna i 
forbindelse med områdeløft Haugerud/Trosterud/Lutvann. På utgiftssiden er det lønn og 
sosiale utgifter som er den desidert største posten. Overskuddet i klubben blir stort kr. 
410.000  noe som blir viktig for å dekke manglende inntekter fra kontingenter og 
treningsavgifter i idrettens og samfunnets vanskelige coronatider.  
 
Årsmeldingen 
Den viktigste hendelsen siden klubben ble stiftet i 1970 er at bystyret vedtok planen for nye 
skoler og idrettsanlegg på Haugerud. Planen tar utgangspunkt i klubbens eget initiativ. Når 
denne planen blir realisert - beveger Haugerud IF seg over i en ny tidsalder. 
 
Haugerud IF er en relativt stor klubb med ca. 1200 medlemmer og er sammen med Furuset 
IF den største idrettsklubben i bydel Alna. Av klubbens medlemmer kommer “bare 61%” fra 
nærområdet. Ser vi på veksten for Haugerud IF  i medlemstall fra 2015 - så er den over 
doblet - hvilket er imponerende. Vi er dog fortsatt bekymret for tennisgruppa sin videre 
eksistens. Det finnes knapt medlemmer. 
 
Haugerud IF er, etter nøye og strenge kriterier, valgt som foregangsklubb i regi av Oslo 
Idrettskrets “Idrett for alle”. Haugerud IF blir viktigere og viktigere for nærområdet og er 
sentral i nær sagt alle de prosesser som foregår i området. Som en konsekvens av flere nye 
medlemmer - utdanner også klubben egne unge ledere - noe som er særdeles viktig. Det er 
også en imponerende knoppskyting av nye idretter i regi av Haugerud IF. Klubbens 
nåværende flaggskip er badmintongruppa som er blant landets beste klubber. Haugerud IF 
er allikevel mest kjent som en breddeklubb - med mange ulike lavterskeltilbud.  
 
Vi har på bakgrunn i ovennevnte ingen øvrige merknader og finner derfor årsmelding, 
regnskap og budsjett godkjent.  
 
Haugerud 24.03. 2020 
 

Lasse Bjørndahl     Erland Vestby 


