Årsrapport

2021

Styret
Leder:

Terje Ropstad

Nestleder:

Erik Tveitstøl

Medlemmer:

Lars Jacob Bøe
Adrianna Dyjak
Erik Hagen
Kristine Habberstad Lundeby
Giuliana Schwendener (sluttet)

Vara:

Monika Asakskogen (adm.sekretær)
Benedikte Rehn (sluttet)

Sportslig utvalg
Leder:

Ole Lundeby

Medlemmer:

Jon Grydeland
Gustavo Vega
Terje Ropstad

Regnskapsfører:

Ole Lundeby

Revisor:

Revisor 1
Revisor 2

Lønn:

Kystrekneskap ved Leif Follevåg

Kasserer:

Monika Asakskogen (første halvår)
Erik Tveitstøl (andre halvår)

Verifisering av utbetalinger:

Terje Ropstad
Ellen Feen

Elite:

Odd Ekerhovd

Senior og junior:

Gustavo Vega
Michal Placek
Gerson Lourenco
Jon Grydeland
Martin Lindal
Sami Safi
Håkon Tveitstøl

Mini:

Jon Grydeland
Gustavo Vega

Økonomi

Trenere
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Ansatte
Tilsynsvakter:

Nydalen vgs, (lørdag og søndag)
Kastellet skole, (lørdag og søndag)

Styrehonorar
Styret har fått utbetalt honorar etter vedtatte bestemmelser.
Det har blitt utbetalt følgende:
Adm.sekretær:

20 000 kroner

Hallansvarlig Nydalen:

10 000 kroner

Seniorgrupper:

Elite
Damer 2 (2. divisjon)
Damer 3 (3. divisjon) (JU19-spillere)
Damer 4 (4. divisjon)
Herrer 1 (2. divisjon) (GU19-spillere)
Herrer 2 (3. divisjon)
Herrer 3 (4. divisjon)

Juniorgrupper:

JU19
JU17
JU15
GU19
GU17
GU15

Nybegynnergrupper:

U17/U19
JU15

Minigrupper:

JU13
GU13
U9/U11

Assosierte grupper:

Oslo Volley BI (dame- og herrelag)

Klubbens lag
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Medlemmer
Det er en liten økning i antall medlemmer sammenlignet med 2020.
Kvinner 6–12 år:

24 medlemmer

Kvinner 13–19 år:

78 medlemmer

Kvinner 20–25 år:

43 medlemmer

Kvinner 26+ år:

46 medlemmer

Menn 6–12 år:

26 medlemmer

Menn 13–19 år:

68 medlemmer

Menn 20–25 år:

30 medlemmer

Menn 26+ år:

41 medlemmer

Totalt antall:

356 medlemmer

Totalt 191 medlemmer

Totalt 165 medlemmer

Venteliste
Det er stor interesse og pågang fra nye spillere. Dessverre har ikke Oslo Volley nok hallkapasitet til
å tilby plass til alle som ønsker det. Vi har ca 200 som står på venteliste for å bli medlem i Oslo Volley.

Treningssteder
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Driftsansvar

Nydalen vgs.
Kastellet skole

Hall-leie

KFUM hallen
Munkerud skole
Nordseter ungdomsskole
Nordstrand barneskole
Karlsrud barneskole
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Styrets arbeid
Styret har i 2021 avholdt faste månedlige møter, med unntak av juli måned, tilsammen er 11 møter
gjennomført. I tillegg har styremedlemmer regelmessig kontakt i form av ulike arbeidsgrupper og
arbeidsoppgaver.
Styret har fortløpende blitt informert om status for regnskapet.
Koronasituasjonen
Dette året har også vært preget av Covid-19 i form av redusert treningsmengde og avlyste
arrangement, som NM for noen aldersbestemte lag, seriespill og US-runder. Unntaket er damer elite
som har fått gjennomføre treninger og kamper som normalt.
Enkelte lag har i nedstegningsperioden hatt fellestrening via Teams eller utetrening.
Styret har likevel holdt fokus og jobbet strategisk for å utvikle klubben videre i forhold til
satsingsområdene.
Satsingsområdene
Oslo Volleys visjon er klubben for alle. Dette er en viktig bærer i hvordan vi skal utvikle klubben videre
og har derfor vært tema på styremøter, i sportslig utvalg og blant trenere. Vi vektlegger verdiene
respekt, likeverd, utvikling, lagånd og positiv atferd.
Dette skal hjelpe oss med å skape et godt miljø, hvor vi tar vare på hverandre og sammen utvikler oss
som personer og idrettsutøvere.
Sportslig utvalg har hatt fokus på Oslo Volleys sportslige mål – hvordan kombinere prestasjon med vår
visjon, klubben for alle.
Grunnet pandemisituasjonen har det vært et krevende år hvor mange av klubbens planer ikke har vært
mulig å gjennomføre i ønsket utstrekning og det har derfor ikke blitt holdt mer enn ett trenermøte, mot
to som er ambisjonen.
Klubbutvikling med engasjement av Jon Grydeland er godt i gang, dette med ekstra fokus på minigruppene. Klubben ønsker å få med mange unge spillere og foresatte som mulig, for å kunne vokse og
skape en solid medlemsmasse. I 2021 har vi hatt rekordmange junior og mini spillere, noe som skaper
fine muligheter for en god og solid klubb i fremtiden. Seniorlagene har hatt det utfordrende, men vi
har mange engasjerte spillere i divisjonene og vi har et voksende engasjement med i bredde lagene.
Vårt Elitelag på damer fikk ny trener denne sesongen og optimismen har vårt stor rundt laget og blant
spillere, dessverre så har laget hatt mange skader og vært uheldige i form av smitte og karantene i
forbindelse med viktige kamper.
Første året med medlemsregister i Club Spond er nå gjennomført, og klubben har med dette et bra
oversiktsverktøy og en fin plattform for å kommunisere med sine medlemmer.
Klubbhåndboken ble sist revidert i 2020.
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Medlemskontigent og treningsavgift
I 2021 ble medlemskontingenten redusert til 100 kroner per medlem i Oslo Volley, (til de som også
betaler treningsavgift). Dette ble gjort for å beholde medlemmer, da svært mange fikk lite aktivitet
i 2020, og vi kunne ikke tilby dem full trening. Dette vil ikke være vanlig medlemskontingent i Oslo
Volley, men ble gjort som et engangstilbud.
Medlemskontingenten for assosierte medlemmer forble uendret på 420 kroner per medlem.
Treningsavgiften for sesongen 2021/2022 ble justert noe for seniorlagene ellers uendret.
Økonomi
Grunnet mindre aktivitet i 2021 har kostnadene vært noe lavere, samtidig som inntektene ble
omtrent som budsjettert. Dette har gitt oss et overskudd og et godt utgangspunkt for de neste årene.
Klubbens økonomi gir gode muligheter for videre satsing, og kan gi et bedre tilbud til dagens og
fremtidige spillere.
Utstyr
Oslo Volley har investert i mye nytt utstyr, det er søkt om refusjon gjennom ulike støtteordninger
med håp om å få tilbake endel av disse investeringene.
Sommerskolen på Skredderjordet
Sommerskolen var en stor suksess med rekordoppslutning blant spillere. Sommerskolen ble
gjennomført som tidligere år, med to økter i løpet av dagen, henholdsvis første og siste uke i
skoleferien.

Oslo Volley | Årsrapport 2021

6

