
Til medlemmer i Rustad Abildsø Sportsklubb 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RASK 2023 

Styret innkaller herved til årsmøte i Rustad Abildsø Sportsklubb 

Årsmøtet avholdes onsdag 8. mars kl. 19.00. i klubbhuset på Rustad idrettsanlegg.

Dagsorden: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Konstituering

1. Valg av dirigent

2. Valg av protokollfører

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av saksliste

5. Godkjenning av forretningsorden

6. Behandle årsberetning for 2022

7. Behandle RASK`s regnskap i revidert stand for 2022

8. Behandle innkomne forslag og saker

9. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.

10. Vedta budsjett for 2023

11. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

1. Styret

2. Sportslig utvalg

12. Valg

1. Leder

2. Nestleder

3. Kasserer

4. Styremedlemmer

13. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen onsdag 1. mars til e-post: styret@raskfotball.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før 

årsmøtet på idrettslagets hjemmeside. 

NB! Påmelding skjer i SPOND 

Oslo 14. Februar 2023 

Styret i Rustad Abildsø Sportsklubb 
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Å rsmelding 2022 fra RÅSK 

Styret 2022:   

Styret har i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 bestått av: 

Leder:     Jarle Birkeli   

Nestleder:   Khalid Maimouni 

Kasserer:    Kim Thomassen   

Sekretær:   Haakon Smeby 

Styremedlem:   Håkon Lier Madsen 

Styremedlem:    Hans Jacob Starheim 

Styremedlem:    Yasmin Oulkadi   

Styremedlem:    Georg Michalopoulus 

Styremedlem:   Lara Fiali 

Styremedlem:   Espen Bjarkholm 

Valgkomite:  
Valgkomite:    Ingen    

Komiteer og annen administrasjon: 
Sportslig Utvalg:   Håkon Lier Madsen 

Materialforvalter:    Gitte Byholt, Iatamed Oulkadi 

Kvalitetsklubb ansvarlig:   Hans Jacob Starheim 

Rekruttering & inklundering:  Khalid Maimouni 

Trivsel og Bærekraft:   Lara Fiali 

Lagleder ansvarlig:   Georg Michalopoulus 

Ungdomsleder:    Yasmin Oulkadi 

Politiattester:    Jarle Birkeli, Jørn Allergodt 

Arrangements ansvarlig :   Espen Bjarkholm 

Utleie ansvarlig:   Mirjam Endalew Syltebø – Rustad klubbhus 

Utleie ansvarlig:   Gitte Byolt – Abildsø klubbstue 

Fiks ansvarlig:     Kjersti Dahle 

Web ansvarlig:     Haakon Smeby   

Medlemsregister:     Jørn Allergodt  

Merke ansvarlig:    Terje Fimreite(R) 

Bane og måkeansvarlig:   Mads G Tvedt (A) - Jarle Birkeli (R) 

Dommeransvarlige:    Harald Sletner & Fredrik Ødegaard 

Norway Cup komiteen:    Roy Johnsen 

Tine Fotball skole:    Nikolai Birkeli 

Overgangsansvarlig:    Jørn Allergodt 

Kontroll komite:   Jørn Allergodt & Grete Heen 
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Fotballgruppas aktiviteter 
2022 ble et normalt år etter flere år med pandemi.  

 

Som nystartet klubb mener vi selv at overgangen har vært meget bra og til det beste for våre 2 tidligere 

klubber. Nå gleder vi oss over det vi har så langt har klart å legge et godt grunnlag for videre arbeid og ser 

fremover. 

 

Vi jobber fortsatt med å få en del saker som vi ønsker å få på plass, men noe tar mer tid en det vi har 

tilgjengelig pr i dag. Bl.a undervarme i kunstgresset på Abildsø som nå ligger i hendene på fotball kretsen og 

kommunen. Mer info om dette finner dere i eget punkt.  

 

Vi har 59 lag i seriespill i tillegg til et eget Futsal gruppe som startet opp på høsten. På sikt har vi et mål om å 

få futsal inn som en egen gruppe i RASK med eget styre.  

  

Vi har gjennom perioden hatt møter med samarbeidspartnere, sponsorer, krets og forbund. 

Vi har løpende kontakt og møter med våre naboklubber, Lambertseter IF og Bøler IF for samarbeide vi har på 

jentesiden. Vi har også et samarbeid med VIF på jentesiden for å sikre de beste et godt tilbud på sikt. 

 

Utstyrsavtalen med Comet Sport og Adidas har det vært en del utfordringer med tanke på levering av 

drakter og utstyr til tider. Her har vi hatt flere møter og er nå tilnærmet i balanse. Utfordringene har 

bakgrunn i krigen i Europa og leveringsituasjonen av komponenter. Dette har være et stort problem for alle 

leverandører. 

 

Vi har gjennomført treninger i Manglerud-hallen for barn og ungdomsavdelingen. Vi har også booket 

treningstid i Valhall i vinter da det har vært utfordrende baneforhold på Abildsø og Rustad.  

I perioden har vi også trent på Rustad, Abildsø og Skullerud skole utover treninger på kunstgressbanene våre. 

Vi har så godt det har latt seg gjøre hatt Abildsø KG åpent store deler av vintern mens Rustad har vi måtte la 

være på grunn av for mye is på banen. 

 

Enkelte lag har spilt vinterserie og vært med i en Futsal serie. 

Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøte i perioden.  Dette har blitt gjennomført både fysisk og på teams. 

Styret har hatt utbredt kontakt på e-post og telefon.  

 

Sportslig innsats 

➢ Totalt 59 lag påmeldt i serie spill  

o 43 lag i barne avd 

o 10 lag i ungdoms avd 

o  6 senior lag 

o 1 lag i Futsal serie senior og 3 lag fra barne avd har deltatt i futsal turnering 

➢ Flere aldersgrupper har deltatt i Obos Cup – Beste plassering G2008 som spilte en flott kamp, men til 

slutt tapte finalen 0-3 mot VIF. Vi gratulerer! 
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➢ Mange RASK lag deltok i årets Norway Cup hvor G2008 også her var det beste laget i RASK og ble 

kåret med en flott pokal.  

➢ Mange lag har også deltatt på cuper i egen regi som det fortelles har vært vellykket.  

➢ Flere lag har deltatt i vinterserie for å sikre seg kampaktivitet gjennom vinteren 

➢ Vårt nyestartede Futsal lag har blitt seriemestere i 3.div etter en litt dårlig start med 2 walk over. Vi 

gratulerer. 

Oversikt pr lag 

 

 
 

 

Arrangementer 

➢ RASK Kick OFF i Manglerud hallen ble gjennomført med ca 250 deltagere. Her var det mye 

aktiviteter og gøyale små kamper i hallen helle denne lørdagen vi var samlet. Vår Samarbeidspartner 

WAYD var også tilstede og tok bilder til spillkortene våre. 

➢ Vi arrangerte UEFA Disney fotball skole for jenter 5-8 år med 10 treninger. 5 stk på våren og 5 stk på 

høsten - Totalt deltok 16 jenter. Flott innsats fra våre unge trenere! 

➢ Tine Fotballskole ble gjennomført i uke 26 hvor vi nesten hadde 150 deltagere. Meget bra var 

tilbakemeldingene vi fikk i etterkant. En formidabel innsats fra ledere og innstruktører! 

Barn Ungdom Voksen

Ant Lag Plassering Ant Lag Plassering V U T P Ant Lag Plassering V U T P

1 Rustad Abildsø SK G10 Cobras - 1 Rustad Abildsø SK G14-1 2.div 3 13 1 6 40 1 Rustad Abildsø SK  Menn Senior A 6.div 3 11 1 6 34

1 Rustad Abildsø SK G10 Grizzly - 1 Rustad Abildsø SK/LIF/BIF J15-1.div 3 8 2 4 26 1 Rustad Abildsø SK Abildsø Menn 2 7.div 6 5 0 7 15

1 Rustad Abildsø SK G10 Lions - 1 Rustad Abildsø SK G13-1 4.div 9 2 2 12 8 1 Rustad Abildsø SK Kvinner 7er 1 5 6 1 7 19

1 Rustad Abildsø SK G10 Meteor - 1 Rustad Abildsø SK G13-2 div vår/vår 8 5 3 9 18 1 Rustad Abildsø SK M40 8 3 2 11 11

1 Rustad Abildsø SK G10 Stjerne - 1 Rustad Abildsø SK G14-2 3.div 5 5 3 6 18 1 Rustad Abildsø SK Menn 5er Futsal 3 7 1 4 22

1 Rustad Abildsø SK G11 Drage - 0 Rustad Abildsø SK G14-3 OBOS CUP 2 1 Rustad Abildsø SK Veteran 8 4 0 12 12

1 Rustad Abildsø SK G11 Føniks - 1 Rustad Abildsø SK G15-1 9 6 1 13 19

1 Rustad Abildsø SK G11 RASK 1 - 1 Rustad Abildsø SK G19-1 Strøket 6

1 Rustad Abildsø SK G12 Grønn - 1 Rustad Abildsø SK/LIF J13-1 Futsal 6 4 2 6 14

1 Rustad Abildsø SK G12 RASK 1 - 1 Rustad Abildsø SK/LIF/BIF J15-2 2 7 0 2 21

1 Rustad Abildsø SK G6 RASK 1 - 1 Rustad Abildsø SKLIF/BIF  J17-1 2.div 1 8 1 1 25 59 Lag i seriespill

1 Rustad Abildsø SK G6 RASK 2 - 27 Aldersklasser

1 Rustad Abildsø SK G6 RASK 3 - 10

1 Rustad Abildsø SK G7 5 -

1 Rustad Abildsø SK G7 RASK 1 -

1 Rustad Abildsø SK G7 RASK 2 -

1 Rustad Abildsø SK G7 RASK 3 -

1 Rustad Abildsø SK G7 RASK 4 -

1 Rustad Abildsø SK G7 RASK 6 -

1 Rustad Abildsø SK G7 RASK 7 -

1 Rustad Abildsø SK G7 RASK 8 -

1 Rustad Abildsø SK G8 Blå -

1 Rustad Abildsø SK G8 Grønn -

1 Rustad Abildsø SK G8 Hauks -

1 Rustad Abildsø SK G8 Hvit -

1 Rustad Abildsø SK G8 Sort -

1 Rustad Abildsø SK G9 Gepard Ab -

1 Rustad Abildsø SK G9 Grønn -

1 Rustad Abildsø SK G9 Grønn -

1 Rustad Abildsø SK G9 Jaguar Ab -

1 Rustad Abildsø SK G9 Oransje -

1 Rustad Abildsø SK G9 Torden -

1 Rustad Abildsø SK J10 1 -

1 Rustad Abildsø SK J10 2 -

1 Rustad Abildsø SK J11 1 -

1 Rustad Abildsø SK J11 2 -

1 Rustad Abildsø SK J12 2 -

1 Rustad Abildsø SK J6 1 -

1 Rustad Abildsø SK J6 2 -

1 Rustad Abildsø SK J7 RASK 2 -

1 Rustad Abildsø SK J8 Blå -

1 Rustad Abildsø SK J8 Hvit -

1 Rustad Abildsø SK J9 Veps -
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➢ RASK/LFC Keeperskole som vi skulle arrangere sammen med Oslo Keeperskole ble avlyst fordi vi fikk 

mye negativ publisitet i presse og fordi avgiften ble vurdert for høy til at alle kunne være med. Vi 

som klubb ønsket å sponse dette på våre medlemmer.   

➢ LFC Football Academy ble arrangert på Abildsø feltet i samarbeid med RASK. Det deltok ca 100 barn 

som fikk en uforglemmelig helg med supre trenere fra LFC og fra RASK 

➢ Norway Cup – 50 år og full åpning etter flere år hvor turneringen ikke ble arrangert. Vi fikk høre om 

rekord-påmelding av antall lag og vi hadde håpet på ny omsetningsrekord. Desverre ble dette ikke 

som vi hadde håpet på grunn av færre kamper som ble tildelt på våre felt. Spesielt ble dette synlig på 

Abildsø feltet hvor vi mistet flere baner da NC mente at område vi hadde ikke kunne tilmåles flere 

baner en det vi fikk. Her mistet vi ca 100 kamper og med det mye inntekt. Full klaff på alt annet og 

alle lag i RASK fikk noen oppgaver og vakter som ble tildelt i forkant. Se mer info i regnskapet, men 

totalt sitter vi igjen med ca kr 250.000 netto etter alle regninger og vakter er utbetalt.  

➢ G2007 tok også på seg fult vakthold for NC på Rustad Skole under hele uken. Disse inntektene 

tilfaller laget budsjett 100%. 

Administrasjon og oppgaver 
➢ Deltatt og initiert møter med lag og foreldremøter i klubben på tvers av avdelinger. 

➢ Rapportering til krets og forbund / Idrettsregistrering 

➢ Kontroll av Politiattester 

➢ Oppdaterer RASK nettside (www.raskfotball.no) SPOND og FB side 

➢ Egne mail adresser - funksjon@raskfotball.no  

➢ Fortløpende informasjon til medlemmer og andre gjennom våre egne infokanaler 

➢ Treningsøkta.no er er opprette som en portal våre trenere bruker for inspirasjon 

➢ Leie av treningsflater/lokaler 

o Manglerud hallen  

o Valhall Arena 

o Rustad Skole  

o Skullerud skole  

o Abildsø skole 

➢ Kiosken på Abildsø (Gitte Madsen) 

➢ Utleie av Rustad klubbhus (Mirjam E Syltebø)  

o Rustad musikkorps har lånt/leid klubbstua og kiosken til enkeltøvelser for medlemmer 

o Allidrett har disponert uteboden på Rustad til utstyrslager. 

➢ Utleie av Abildsø klubbstue (Gitte Byholt) 

➢ Oppdaterer booking liste over bane & klubbhus (Haakon Smeby) 

➢ Utstyrsavtale med Comet Sport og Adidas  

o Oppfølging av leveranse og bestillinger. 

➢ Fast vaskeavtale følges opp på begge klubbhuset og garderober.  

➢ Nye kodelåser på Rustad Klubbhus og vedlikehold av låser på Abildsø. NYE Koder! 

➢ Vedlikehold av hjertstartere – Begge klubbhus 

➢ Vinterdrift på begge kunstgess i vinter 

o Innkjøp av kjemikalier og salt 

o Løpende kontakt med Abildsø Gård (Måker og traktor) 

o Takk til Mads, Truls, Georg og Jarle 

➢ Bestilt utstyrsbod til Abildsø for kjemikalier og annet utstyr. (OBOS Jubel) 

http://www.raskfotball.no/
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➢ Pusset opp Abildsø klubbstue, nytt gulv (spons), malt vegger og tak. Kjøpt inn nye møbler. 

➢ Pusset opp og utvidet kiosken på Rustad, nytt kjøkken, gulv (spons), malt tak og vegger. Ny terrasse 

bygget ut mot banen. Fått møbler gratis. Byttet ut et toalett som ikke fungerte 

➢ Rustad Klubbhus, garasje, bod og gml barnehaget, terrase og benker er beiset i grønt, samme som 

Abildsø Klubbhus 

➢ Snekret opp flere lagsboder på Rustad, flere ledige boder.  

➢ Tribuner er satt opp med sposorskilt på Rustad 

➢ RASK skilt på Rustad er montert, Abildsø skjer våren 23 

➢ RASK flagg er kjøpt inn, sponsor flagg er montert på banene 

➢ Sponsor & Samarbeidsavtaler for 2022/23 

o Se budsjett 

➢ Avtale med Dumpa IL  - Måke skøytebanen på grusen ved Rustad (kr 10.000,-) 

➢ Avtale med OBOS Rustadlia BL – Måke stikkveier i borretslaget (kr 18.000) 

 

Anleggs nytt 
Rustad feltet 

➢ Et kratig regnfall i sommer gjorde at all korken fløt opp fra gresset og rant av banen. Skriverier i 

avisene på at dette ikke er et granulat som er holdbart i lengden. Mye jobb i etterkant. 

➢ Utfordringer gjennom vinteren pga av skiftende vær har gjort at vi ikke har klart å holde banen åpen. 

➢ Alarmanlegg Verisure – Bytte av koder og satt inn kamera i kiosken 

➢ Byttet til kodelåser på alle dører, garderober og ballrom 

 

Abildsø feltet 

➢ Ryddet og kastet mye fra conteinerboden etter Norway Cup avsluttet  

➢ Beiset kiosken – vurdere å bytte ut kiosken vi har i dag og få utbedret hele området. 

➢ Vedlikehold og montert nye kodelåser på klubbhuset. 

➢ Nytt utstyrsrom m. mulighet for å prøve størrelser på drakter osv. 

Andre aktivtiteter gjennom perioden 

➢ Styret har løpende kontakt med Bymiljøetaten vedrørende våre to anlegg. Alt fra å melde i fra saker 

som ikke fungere eller har stoppet å virke. Vi forsøker også å få en langtidsavtale på å disponere den 

tidligere barnehagen på Rustad. Her er det flere «eier» interesser i kommunen, så enkelt er det ikke. 

Men vi har fått de til å fjerne ødelagte lekeapparater så nå skal vi forsøke å få til at de bygger noe 

bruksvennlige trenings apparater inne i parken. 

FAIR PLAY i klubb 

➢ Klubben har hatt flere episoder gjennom sesongen hvor vi har måtte innkalle til møter mellom 

spillere, trenere og foreldre på grunn av uønsket oppførsel. 

➢ Dette har vært et tungt arbeid og tatt mye tid og krefter for de sin har vært innvolvert i sakene. 

➢ Vi mener selv vi har løst de sakene vi har kommet opp i på en god måte og tatt en del lærdom av 

disse. 

➢ Vi trakk bl.a G19 lag fra seriespill etter flere negative episoder på og utenfor banen. Dette ble til slutt 

dekket av presse med mye negativ omtale av laget og klubben. Etter flere møter med både lag, 
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lagledelse samt utekontakten fant styret det lite hensiktsmessig å fortsette. Klubben trakk laget med 

umidelbar virkning med et budskap om at vi ville oppretholde et treningstilbud til de som hadde lyst.  

➢ Dette har medført mer fokus på FAIR PLAY, innføring av kampverter og kursing på de som trenger 

dette. 

Klubb info 

 
 

Medlemsoversikt Alder/Kjønn: 

2022  

 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år -> SUM

Menn -       212      63         27         128      430 

Kvinner -       120      24         3           49         196 

SUM -       332      87         30         177      626 
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Antall medlemmer er pr 31.12 = 626 

Dette er en nedgang fra 2021 som bl.a  skyldes trukket lag, ikke gode nok medlemslister, flere medlemmer 

som som vi måtte søke støtte (ca 50 stk) for fra bydelen og ikke fått regsitrert i våre medlemslister. 

 

 

 

 

Antall påmeldte lag 
2021 sesongen stilte RASK med 59 lag i seriespill i tillegg til 1 Futsal senior lag. 

 

Økonomi 
 

Resultat  

Nøkkeltall 2022 (2021 i parentes*): 

 

 2022 2021 
Inntekter  3.747.087       (1.267.902) 
Kostnader  5.207.594 (1.212.561) 
Driftsresultat -1.460.507       (55.342) 
Finans        12.667 (1.972) 
Årsresultat -1.447.840 (57.314) 
 

  

*2021 viser et regnskap for Abildsø IL under pandemien med redusert aktivitet 

 

Årets resultat viser et underkudd pr 31.12 på kr.  -1 447 840. 

 

Underskuddet er finansiert ved bruk av klubbens oppsparte midler. Det er ikke opptatt lån eller annen 

kortsiktig gjeld i finansieringen av klubben. 

 

Reduserte inntekter 

2022 hadde vi en tro på bl.a økende inntekter, spesielt med et fullt Norway Cup etter noen års pause pga 

pandemien. Desverre fikk vi ca 120 kamper mindre på Abildsø-feltet gjennom uken, noe som medførte 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år -> SUM

Menn 3           240       120       70         203       636  

Kvinner 4           161       26         5           54         250  

SUM 7           401       146       75         257       886  
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redusert aktivitet og inntekter ifh til det vi hadde budsjettert. Vi hadde ogå økte utgifter som kom i 

kjølvannet av ny organisasjon i BSK hvor bl.a måtte betale for 10 stk WC som vi tidligere ikke har betalt for.  

 

Vi hadde også klokkertro på at vi ville få en del mer inntekter på WAYD når våre supportere kjøpte 

medlemskort og støttet sine lag med appen WAYD. Oppslutningen ble mindre enn forutsatt og det var noe 

skepsis for deling av bilder i de yngre lagene. Dette arbeidet vil vi fortsette med for å sikre bruk og ikke minst 

inntekter for de kommende år. 

 

Økte utgifter 

Klubben hadde budsjettert med et underskudd på i overkant av 600.000,- for driften for 2022.  

 

Dette var vårt første år som ny klubb og vi ville med dette investere i like klubbdrakter slik at vi alle fikk en 

klubbfølelse i RASK, noe vi har lykkes utrolig godt med.  

Alle medlemmer fikk bl.a en hettegenser med logo gratis av klubben. Disse ser vi både på banen, i 

skolegården og andre steder hvor våre medlemmer beveger seg.  

 

Pga av større utgifter i forbindelse med innkjøp av nye drakter og utstyr til alle våre medlemmer har dette i 

denne runde kostet mer en det vi hadde regnet med når vi satte budsjettet.  

 

Utstyrsnivået for de kommene år blir lagt ned på et moderat nivå for de neste 2 årene slik at klubbens drift 

kommer i balanse.  

 

Vi har også gjennomført en større oppussing av våre to klubbhus som vi ikke hadde budsjettert med i den 

grad det til slutt ble. Forøvrig er resultatet av dette blitt veldig bra og ikke minst hyggelig for våre 

medlemmer. 

 

Viktige regnskapsprinsipper 

Regnskapet blir utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Regnskapsperioden er fra 01.01 til 31.12. 

 

Inntekter og Kostnader 

Inntekter inntektsføres på leveringstidspunktet og kostnadsføring skjer i samme periode 

som tilhørende inntekt. 

Kontingenter er ført etter kontantprinsippet, inntektsført ved mottatt betaling. 

 

Fordringer 

Kortsiktige og langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig  

verdi er lavere, og forventet tap ikke anses å være av forbigående art. 

 

Medlemskontingent  

Medlemskontngenten for klubbens medlemmer er kr 300,-  

Alle medlemmer, trenere, lagledere og andre støttefunksjoner skal betale denne kontingenten. 

Aviften går uavkortet til klubben. 

 

Klubben vil ha støtteordninger for de medlemmer som ikke har råd eller mulighet til å betale.  
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Vi ønsker alle barn og ungdom ska delta i en aktivitet. Derfor finner vi løsninger for de det gjelder.  

 

Treningsavgifter 

Vi forslår å opprettholde de gjeldende kontingenter vi har pr i dag.  

Vi legger frem et budsjett for 2023 som viser et lite overskudd samt at vi ønsker at våre medlemmer skal 

fortsatt oppleve at de får mye for de pengene de betaler for å være medlem. Vi ønsker også å være det 

rimligste tilbudet i vårt nedslagsfelt sammenlignet med fotballklubber i område. 

Planer & mål for styret 2023: 

Adm: 

 Kvalitetsklubb – Fortsette arbeidet med å bli en godkjent kvalitetsklubb 

 Sikre at alle våre trenere og resurspersoner har godkjent politiattest 

 Fair Play i klubb – Alle fra 12 år og oppover skal gjennomføre bl.a Fair Play kurs og signere 

holdingkontrakter. Alle lag skal ha kampverter min 2 stk pr hjemmekamp 

 Aktiv og motivering til kursing av trenere, tillitspersoner og dommere.  

 Skaffe kompetanse-oversikt av trenere og medlemmer 

o Arbeidsforhold/bakgrunn 

 Klubbsamlinger for trenere, ledere og frivillige. 

 Tettere samarbeid med naboklubber med fokus på barne- og ungdoms avd. 

 Tettere samarbeid med bydelen, skolene, utekontakten og nærmilijøet 

 Innkjøp 3v3 baner på Rustad 

 

Sportslig: 

 Gåfotball i RASK 

 RASK Cup 3v3 (August) 

 Liverpool keeperskole Uke 25 

 Norway Cup  

 Tine Fotball skole – Uke 26  

 UEFA/NFF Disney fotballcamp for jenter 5-8 år 

 

Anlegg: 

 Prosjekt undervarme på Abildsø 

 Oppgradere/bytte kiosk på Abildsø 

 Vudere innbytterbenker på begge arenaer. 

 Montere nye/utbedre målnett hvor dette er behov, fjerne ødelagte mål. 

 

Sosialt: 

 Felles Rustad fotballtur (Høsten 2023) 

 Samlinger på klubbhusene   

 Åpent klubbhusdager 

o Julequiz 

o Pizzakvelder 
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o TV kamper på storskjerm 

o Spillkvelder/Gaming 

 FELLES avslutninger for alle lag fra 6-12 år på Rustad skole, samlingsalen. 

 

Ressurser til styret/klubb 2023: 

Vi trenger følgende: 

1. Sekretær når Haakon Smeby takker for seg etter over 20 års innsats. Han har sagt at han er villig til å 

bidra med IT og WEB relaterte oppgaver i en periode til. 

2. Sportslig leder, Håkon trekker seg, men blir med videre i styret.  

3. Spillerutvikler i klubb – Idris har sluttet og begynt i Røa Fotball 

4. Trenere til flere av lagene, bl.a G2007 og J2010 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering  
Mye bra har skjedd gjennom året og vi mener selv vi har kommet godt i gang med vår nye klubb RASK. RASK 

skal fortsette å tilby breddefotball-aktiviteter for barn og unge, fra Rustad og Abildsø og omegn. Klubben 

legger særlig stor vekt på rimelige treningsavgifter slik at så mange som mulig skal ha muligheten til å spille 

fotball i RASK. 

 

Rammebetingelser er nå på plass for en ny og god sesong og RASK blir nevnt som et foregangs eksempel på 

forbundssamlinger vi stiller på. 

 

RASK ønsker å bli sertifisert som kvalitetsklubb. Her vil vi behøve mange nye og ivrige resurser og vi vil 

invitere dere til å bli med. Ta kontakt med Lara og Hans Jacob for å bli med på reisen med å serifisere vår 

klubb. 

 

Mer info om RASK finner du på vår nettside www.raskfotball.no. 

 

En stor takk til alle medlemmer, trenere, lagledere, støttespillere, supportere, sponsorer, og alle våre 

tålmodige naboer for sesongen 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raskfotball.no/
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Oslo, 8. mars 2023 

Styret i Rustad Abildsø Sportsklubb 
 

     Signatur: 

 

Leder:    Jarle Birkeli  __________________ 

Nestleder:   Khalid Maimouni __________________ 

Kasserer:    Kim Thomassen  __________________ 

Sekretær:   Haakon Smeby  __________________ 

Styremedlem:  Håkon Lier Madsen __________________ 

Styremedlem:   Hans Jacob Starheim __________________ 

Styremedlem:   Lara Fiali    __________________ 

Styremedlem:   Georg Michalopoulus __________________ 

Styremedlem:  Yasmin Oulkadi   __________________ 

Styremedlem:  Espen Bjarkholm __________________ 



















Note 2022 2021 Budsjett 2023 Diff Diff %
INNTEKTER

Varesalg 2 890 180 108 113 960 000 69 820 7,8 %
Sponsor 399 702 189 500 350 000 (49 702) -12,4 %
Dugnad 143 940 0 166 000 22 060 15,3 %
Parkeringsinntekter, Norway Cup 246 918 0 250 000 3 082 1,2 %
Sum Salgsinntekter 1 680 740 297 613 1 726 000 45 260 2,7 %

Driftsbidrag, LAM og mva-kompensasjon 3 648 203 396 810 780 000 131 797 20,3 %
Medlemskontingent 919 728 410 800 900 000 (19 728) -2,1 %
Bingo & Lotteri 47 918 19 487 50 000 2 082 4,3 %
Grasrotandel 115 173 89 200 140 000 24 827 21,6 %
Andre inntekter 4 335 325 53 992 468 000 132 675 39,6 %
Bamboosa 400 000 400 000 100,0 %
Sum Andre inntekter 2 066 347 970 289 2 738 000 671 653 32,5 %

Sum inntekter 3 747 087 1 267 902 4 464 000 716 913 19,1 %

KOSTNADER

Varekostnad 5 670 676 34 467 675 000 4 324 0,6 %
Lønn og honorarer 6 381 620 6 000 400 000 18 380 4,8 %
Driftsavtale hjertestarter 10 200 56 200 10 200 0 0,0 %
Avskrivninger 7 122 847 149 362 120 000 (2 847) -2,3 %
Drift og vedlikehold anlegg 8 1 382 324 170 907 1 231 600 (150 724) -10,9 %
Deltagelse serie og cuper 9 295 317 77 008 325 000 29 683 10,1 %
Drakter og utstyr 10 1 470 956 538 132 620 000 (850 956) -57,9 %
Dommerkostnader 11 145 667 34 846 150 000 4 333 3,0 %
Bøter og gebyrer 61 650 6 250 45 000 (16 650) -27,0 %
Andre adm. kostnader 12 392 844 148 471 339 800 (53 044) -13,5 %
Leder, trener og spillerutvikling 13 170 815 22 450 195 000 24 185 14,2 %
Reiser og tilstelninger 303 210 94 472 365 000 61 790 20,4 %
Tap på fordringer 20 000
Korreksjon gjeld til lagene -200 532 -146 004

Sum driftskostnader 5 207 594 1 212 561 4 476 600 (730 994) -14,0 %

Driftsresultat (overført disposisjonsfond) -1 460 507 55 342 -12 600 1 447 907 -99,1 %

FINANS

Finansinntekter 12 667 2 213 30 000 17 333 136,8 %
Finanskostnader 241
Netto finans 12 667 1 972 30 000 17 333 136,8 %

ÅRETS RESULTAT -1 447 840 57 314 17 400 1 465 240 -101,2 %

Resultatregnskap m/budsjett
Rustad og Abildsø Sportsklubb
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