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1. Styrets sammensetning 

 

Etter årsmøtet 24.03.21 fikk styret følgende sammensetning: 

 

 
 

Fra og med styremøtet 1.11.2021 tok Anna Paleczny over for Rune Gjelberg som ansatte 

representant. Rune Gjelberg overtok funksjonen som personlig vara, 

 

Våre idrettsforeninger oppnevnte representanter til styret i Furuset Idrettsforening for et år av 

gangen: 

 

 
 

Valgkomité i Furuset Idrettsforening:  

 

 
 

Revisor i Furuset Idrettsforening 

BDO AS ble reengasjert som foreningens revisor. 

 

 

 

 

 

https://www.bdo.no/nb-no/tjenester/revisjon
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Kontrollkomité i Furuset Idrettsforening: 

 

 
 

Furuset Idrettsforenings utvalg og komiteer 
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2. Styrets arbeid 

 

2.1 Lederen har ordet 

● Styret i Furuset Idrettsforening har gjennomført 9 styremøter i 2021 med tilsvarende antall 

arbeidsutvalgsmøter, samt en rekke utvalgsmøter. 

● Idrettsåret 2021 ble dessverre på mange måter en forlengelse av annerledesåret 2020.  

● Aktivitetene ble amputert - både trening og kamp, og andre aktiviteter - for alle aktive, 

tillitsvalgte og frivillige. Med vekselvis åpning og ny nedstengning av samfunnet, var det 

utfordrende å planlegge og gjennomføre aktiviteter. 

● Det var godt og etterlengtet å kunne starte opp med en tilnærming til normal aktivitet for 

barn og unge. Hallene i Furuset Forum og i Furuset Tennissenter har vært fylt opp når det 

har vært mulighet, og antall medlemmer har holdt seg stabilt. Takk til løsningsorienterte 

ungdomsarbeidere! 

● Vi søkte, og fikk, økonomisk støtte til en sommer som var fylt av aktivitet for alle barna som 

var hjemme. Det var aktiviteter i alle skoleferiens 8 uker. Det var aktiviteter per idrett, i 

tillegg til Sommercamp som er et lavterskeltilbud. Furuset Idrettsforening besøkte alle 

borettslagene i sin Nabolagsturne, noe som gjorde at vi også fikk aktivisert de som ikke 

kom ned til aktivitetene på “Sletta”. Mange ungdommer hadde sommerjobb, og var 

engasjerte i aktivitetene.   

● Vi i Furuset IF ønsker å rette en stor takk til Oslo Idrettskrets, Gjensidigestiftelsen og Bydel 

Alna som gjennom sin økonomiske bistand muliggjorde nok en fantastisk aktivitetssommer 

på Furuset! 

● Furuset Idrettsforening videreførte jobben med Nabolagsklubb i 2021. Dette konseptet i regi 

av Oslo Idrettskrets er viktig for å utvikle klubben i forhold til særlig innsats innen utvikling 

av aktiviteter, deltagelse og posisjon i lokalsamfunnet. Som Nabolagsklubb forplikter 

Furuset Idrettsforening seg til å jobbe med 5 satsingsområder: 

 

 
 

● Fokus er på: 

○ Kursing 

○ Rollebeskrivelser 

○ Klare krav til aktivitet som er uavhengig av økonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning 

eller sportslige ferdigheter. 

○ Det vil også være stort fokus på å utvikle en god hjemmesideløsning for hele 

foreningen. 
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● Furuset Idrettsforening har jobbet gjennom 2021 med å utvide antall aktiviteter og idretter, 

samt å engasjere ungdomskontakt og integreringsansvarlige til å sette søkelys på hvordan 

vi jobber i klubben. Kursing har vært viktig – noe som øker kompetanse for alle i 

foreningen.  

● Hjemmesiden har fått et stort løft i året som har gått. Dette vil gjøre at det er enklere å finne 

informasjon om de ulike idrettene, og vi håper dette vil bidra til å øke rekruttering. 

● Alliansene har gjennom hjemmesidene fått hver sin klubbhåndbok med relevant 

informasjon for den enkelte idrett. Det varierer hvor utfyllende hver håndbok er, men disse 

er ment å være dynamiske og skal fylles på mer fremover.  

● Energiprosjektet i samarbeid med Omexom har blitt sluttført – og viser gode tall og 

statistikker i forhold til forbruk – noe som har vært en fordel med tanke på strømprisene i 

vinter.  

● Det omfattende byggeprosjektet i ishallen i Furuset Forum ble fullført høsten 2021. Furuset 

Idrettsforening har her fått verdifull plass som kan benyttes til mange ulike formål. Her er 

det garderobefasiliteter, dansesal, vekt- og treningsrom og stor plass til teknisk avdeling. 

Dette blir veldig bra! 

 

Jeg vil gjerne takke alle våre trenere, lagledere, ansatte og tillitsvalgte for det arbeidet de legger 

ned hvert år. 

 

Jeg er imponert over viljen til å tenke alternativt, og raskt utføre endringer. Med stor innsats har 

alliansene tilrettelagt for god aktivitet og tilpasset seg de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra 

myndighetenes side. Medlemmene, og aktivitet for disse, er vårt hovedfokus - og det har vært så 

tydelig i denne perioden.  

 

Med ønske om et 2022 som blir fylt av aktivitet - og glade medlemmer - på alle klubbens arenaer! 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg, jeg overlater nå stafettpinnen videre! 

 

Mvh  

 

Liv Bentsen Nesje, styreleder 

  

http://www.furuset.no/
http://www.furuset.no/
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3. Idrettslagets organisering 

Furuset Idrettsforening forvalter eierskapet, samt er ansvarlig for driften av idrettsanleggene 

Furuset Forum med ishall, håndballhall, garderobeanlegg, kafe og møtelokaler, Furuset Stadion 

med garderobeanlegg og fotballbaner og Furuset Tennissenter med garderobeanlegg. 

 

Den medlemsbaserte idrettsaktiviteten foregår i idrettsforeningene Furuset Allidrett IF, Furuset 

Håndball IF, Furuset Fotball IF, Furuset Ishockey IF og Furuset Tennis IF. Våre prosjektbaserte 

aktiviteter organiseres av Furuset Idrettsforening, ofte i samarbeid med idrettsforeningene, Bydel 

Alna og andre samarbeidspartnere. 

 

Furuset Idrettsforening har i 2021 sørget for regnskapsførsel, ajourføring av medlemsregister og 

en del andre felles arbeidsoppgaver for Furuset Allidrett IF, Furuset Fotball IF og Furuset Ishockey 

IF. 

Om høsten gikk samtlige av våre foreninger inn for å benytte Spond som for program for 

medlemsregistrering. 

 

Styret i Furuset Idrettsforening arbeider for at: 

● Furuset IF skal fremstå som én enhet/én forening. 

● Det skal skapes mye aktivitet i alle våre anlegg og tilstøtende områder 

● Foreningen skal være synlig gjennom aktiviteter som skaper glede og moro for 

medlemmene. 

● Man skal legge grunnlag for gode diskusjoner om videre strategi for utvikling av foreningen 

og våre idrettsanlegg. 

 

En vesentlig del av salg-, vakt- og servicefunksjoner, renhold og vedlikehold er utført på dugnad av 

Furuset Idrettsforenings medlemmer. 

 

Selv om samfunnet har gått gjennom ulike nedstenginger og gjenåpninger, har vi tilpasset oss de 

forskjellige situasjonene. Dette har gjennom det siste året likevel preget driften av alle våre anlegg, 

foreninger og prosjekter i ulik grad. 

 

Mange tiltak og aktiviteter har vært stengt, noe har vi gjennomført digitalt, og noe har måttet 

utsettes. De aller fleste av utsettelser og tilpasninger har kommet som følge av sentrale 

myndigheters påbud eller klare anbefalinger. 

 

Noen av tiltakene vi har måttet gjennomføre for å tilpasse oss situasjonen er: 

● Utvikling av registreringssystem for besøkende med tanke på smittesporing 

● Egne “koronavakter” i inngangspartier 

● Styrket renhold i anleggene 

● Påbud om munnbind i kafeteria, ganger og fellesarealer for alle over 13 år 

● Gjennomføring av digitale årsmøter og statusmøter 

● Administrativt ansatte har etter myndighetenes bestemmelser hatt påbudt hjemmekontor i 

lange perioder 

 

Smittetallene i vår forening har vært svært lave, og kun noen få tilfeller hos ansatte, spillere, 

trenere og ledere er rapportert inn til oss. Dette tyder på at tiltakene har fungert. 

https://www.furuset.no/vare-idretter/allidrett
https://www.furuset.no/vare-idretter/fotball
https://www.furuset.no/vare-idretter/ishockey
https://www.furuset.no/vare-idretter/ishockey
https://spond.com/welcome
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Vi retter også en stor takk til alle som til nå har bidratt i den nasjonale dugnaden gjennom våre 

tiltak, og håper at situasjonen nå normaliserer seg i 2022. 

 

 

3.1 Nabolagsklubb 

Høsten 2020 ble Furuset Idrettsforening tatt opp i programmet Nabolagsklubb gjennom Oslo 

Idrettskrets, som skal styrke idrettslag i Osloidretten som tar et utvidet samfunnsansvar. 

 

I den sammenheng har vi opprettet et ungdomsnettverk på 15 unge mennesker på tvers av våre 

faste aktiviteter. Disse har også god kontakt med uorganisert ungdom, barnehager, skoler, 

fritidsklubber, barnevern m.m. 

 

I tillegg har ungdomsnettverket et spesifikt ansvar for å følge opp unge utøvere, dommere, trenere, 

instruktører og unge styremedlemmer i foreningen. Formålet skal være å styrke bredden og 

allsidigheten blant ungdom i idrettsforeningen. 

 

Ungdom fra ungdomsnettverket er også med på å drifte utlånssentralen BUA Alna/Furuset. 

 

Ungdom fra BUA er til stede når aktiviteter som krever utstyr arrangeres av juniorklubben, Ung i 

Forum, Åpen hall, Kom deg ut-dager, festivaler m.m. 

 

Ungdommene er sentrale og medvirker i å planlegge hvilke aktiviteter som skal være på 

sommercamp og tilbud i skolens ferier. Ofte velges aktiviteter som er knyttet opp mot det utstyret 

som finnes i BUA. 

 

Når aktivitetene gjennomføres er ungdommene engasjerte og deltakende i aktiviteten. De er gode 

rollemodeller, som sørger for inkludering og at alle føler seg sett. 

 

Kent-Rune Grande er ansatt som sportslig leder i Furuset Idrettsforening. Stillingen har et 

overordnet ansvar for utvikling av sportslig samarbeid og for at det utarbeides en felles sportslig 

rekrutteringsplan i regi av Furuset Idrettsforening for Furuset Allidrett IF, Furuset Fotball IF, Furuset 

Håndball IF, Furuset Ishockey IF og Furuset Tennis IF.  

 

I tillegg har stillingen et særskilt ansvar for å utvikle Furuset Idrettsforening som Nabolagsklubb 

Furuset Idrettsforening har i 2021 hatt 5 fokusområder som vi også vil arbeide videre med i 2022: 

 

1. Inkludering 

Oppstart av inkluderingsansvarlig. 

Støtte til treningsavgifter. 

Utstyr. 

Oppstart nye aktiviteter. 

Vi ønsker å være en klubb for alle. Inkluderingsansvarlige i klubben jobber aktivt opp mot familier 

som har dårlig betalingsevne. 
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2. Kompetanse 

Her har vi jobbet med å styrke både ledelsen og administrasjonen i form av kurs.  

 

3. Frivillighet og dugnad 

Årshjulet er et hjelpemiddel som skal bidra til at foreningene våre snakker sammen og samhandler 

på tvers av idrettene. Det skal bidra til at vi kan planlegge cuper, arrangement, kurs o.l. på en mer 

effektiv måte. Samtidig vil den hjelpe alle med å vite om både søknadsfrister og 

rapporteringsfrister. 

 

4. Ungdomssatsning 

Vi har i løpet av året etablert et nytt gaming-senter ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen, og 

dannet et ungdomsnettverk - det siste med stor hjelp fra Alnaskolen. 

 

Satsingen på ungdom vil fortsette i årene som kommer. Målet er at alle alliansene skal tilby både 

dommer- og trenerkurs for ungdom ned til en viss alder. 

 

5. Klubbhåndbok 

I løpet av 2021 har klubben bygget opp en brukervennlig hjemmeside, med god oversikt over 

hvilke aktiviteter og idretter vi kan tilby for ulike aldre. 

 

Lokalt samarbeid: 

Lokalt fortsetter man relasjonen og det gode arbeidet med instansene i nærmiljøet. Samarbeidet 

mellom oss og de andre klubbene langs T-bane linje 2 er fortsatt godt og fruktbart. 

 

Når det kommer til skolene i bydelen og ellers i Groruddalen så har vi vært gode på å sørge for 

mye aktivitet under pandemien. Én dag i uken er ishallen åpen for alle bydelens 5.-7. klassinger. 

Målet er å lære bort det å stå på skøyter, samtidig som man har det moro og fokuserer en del på 

mestring.  

 

Utlån av skøyter ved aktivitetsdager i Forum og på utebanen har vært meget høyt, med gode 

tilbakemeldinger og stor takknemlighet fra skolene.   

 

Klubben jobber fortsatt godt med nettverksbygging og vi tar godt vare på allerede eksisterende 

samarbeidspartnere. 

 

3.2 Sportslig leders arbeidsoppgaver 

Sammen med styrene i allianseforeningene skal sportslig leder både på kort og lang sikt sørge for 

kvalitetssikring av den sportslige delen av barne- og ungdomsidretten i Furuset Idrettsforening. I 

tillegg; 

● Utarbeide felles rekrutteringsløsninger for barn og unge 

● Være en sentral person for videreutvikling av samarbeid med barnehager, skoler og 

aktivitetsskoler m.m.   

● Utvikle et bredt samarbeid med de øvrige allianseforeningene, slik at den «blå tråden» 

styrkes; Med idrettsglede løfter vi hverandre! 

● Furuset Idrettsforening skal «selge» gode opplevelser og samhold. Sørge for positivitet. 

 

Nye idretter kommer til, som f.eks. e-sport, futsal, padel, ultimate frisbee og rugby. 
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3.3 Områdeløft Furuset 

Furuset IF har i 2021 vært representert i styringsgruppen for Områdeløft Furuset med 

prosjektkoordinator Rune Gjelberg. 

 

 

3.4 Alnaskolen for unge ledere  

Alnaskolen ble etablert i 2009, som et tilbud til barn og ungdom i alderen 15 - 25 år, som har, eller 

ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i sitt lokalmiljø innenfor idrett, andre 

fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig arbeid ellers. 

 

Alnaskolen drives av Furuset Idrettsforening, med faglig og økonomisk støtte fra Bydel Alna og 

andre instanser, lokale og nasjonale, gjennom etablering og gjennomføring av sideprosjekter. 

 

Alnaskolen består av tre nivåer. Et juniornivå for de aller yngste, en hovedopplæring, hvor man 

gjennom teambuilding, kurs, studieturer og annet blir kjent med hverandre, frivilligheten i 

nærmiljøet og bydelen generelt. Mens man i nivå 3 får betegnelsen Alumn i Alnaskolen, og denne 

gruppen består av ungdommer som ønsker å videreføre det man lærte til mer praktiske oppgaver 

rundt frivillig aktivitet og innsats i bydelen, samt å fungere som gode rollemodeller for de yngre 

deltakerne. 

 

Opplæringen gjennomføres ved å kombinere teori og praksis. Det gjennomføres minimum 18 

samlinger for deltakerne i hovedopplæringen, 4 samlinger for Junior, og minimum 4 samlinger i 

året for Alumni.  

 

Noe av innholdet i Alnaskolen er: 

● Frivillig arbeid/ organisasjonskunnskap 

● Lokaldemokrati 

● Omdømmebygging 

● Trenings- og aktivitetsledelse (Aktivitetslederkurs i regi av Oslo idrettskrets) 

● Studieturer til Stortinget, Universitetet i Oslo, NHO, LO m.fl. 

● Kurs i førstehjelp 

● Planlegging av arrangementer og arrangere familiesamlinger 

● Arrangere Furusetfestivalen 

● Deltakelse ved planlegging og gjennomføring av andre arrangementer 

● Foto, film og websideproduksjon 

 

3.5 Kriminalitetsforebygging 

Sideprosjektet «Fremtidens veiledere - ditt liv, dine valg», (2011-) ble opprettet med midler fra 

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å etablere et eget prosjekt for holdningsskapende 

arbeid mot tvangsekteskap og æresrelatert vold. Prosjektet fikk etter en prosess med deltakerne 

navnet Fremtidens veiledere - ditt liv, dine valg.  

 

Prosjektet baseres på Ung til ung - metodikk, og består av 6 måneders grunnleggende opplæring, 

samtalegrupper og besøk på grunnskoler med informasjon og rollespill. 
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Deltakerne i Fremtidens veiledere rekrutteres fra Alnaskolens «frivillighetspool» (Alumni) og har 

hatt bakgrunn fra bl.a. Marokko, Eritrea, Tyrkia, Pakistan, Jemen, Sri Lanka og Afghanistan. 

 

Etter å ha vært støttet av IMDi i mange år, er det nå Velferdsetaten i Oslo kommune som står for 

det økonomiske bidraget til prosjektet. 

 

«Fremtidens veiledere – ditt liv, dine valg» ble gjennomført i sommerferien, da restriksjonene var 

slik at man kunne møtes i en gruppe. 

 

Alnaskolen deltar i bydelens SaLTo-nettverk, Furusetalliansen (bestående av representanter for 

bydelens feltteam, SALTO-koordinator, Ung i Forum, Furuset bibliotek- og aktivitetshus (FUBIAK),  

 

Alnaskolen og Enhet for kultur, frivillighet og lokalsamfunn), og andre fora som kan være 

hensiktsmessige i forhold til tidlig intervensjon og forebygging. Vi har også et godt samarbeid med 

forebyggende enhet ved Stovner politistasjon. 

 

Det er viktig for oss å skape gode møteplasser, som et alternativ til å henge på sentre, utendørs 

eller i risikomiljøer. Furuset IF driver ungdomsklubb på fredager (Ung i Forum) og åpen hall-tilbud 

på lørdager i Furuset Forum. For å få jobb her, er det en forutsetning at man har deltatt i 

Alnaskolen. 

 

Det er et gjennomsiktig miljø på Furuset - for ungdom spesielt, og dersom man har gode 

ungdomsarbeidere og tett kontakt med ulike miljøer, er det lettere å fange opp tegn på (alvorlig) 

kriminalitet i forkant av hendelser. Dette er vi i samarbeid med andre gode på. 

 

 

3.6 ERASMUS+ 

Furuset IF/Alnaskolen har i det siste året vært med i et ERASMUS+-prosjekt sammen med ulike 

idrettsorganisasjoner fra Tyskland, Østerrike og Ungarn. Målet er å løfte frem gode eksempler på 

prosjekter som kan ha overføringsverdi på tvers av landegrenser. 

 

De fleste møtene har på grunn av pandemien vært avholdt digitalt, men vi fikk sendt fire deltakere 

på samling i Spania i juli, og fikk deltatt med prosjektkoordinator på møte i Hamburg i november.  

 

Resultatene fra samarbeidet er ventet å bli klare i slutten av 2022. 

På grunn av den pågående pandemien, har man til tider gjennomført opplæringen i Alnaskolen. 

digitalt. Man har tilpasset kurset slik at de fleste temaer som ligger i kursrekken har blitt dekket av 

det alternative opplegget. 

 

 

3.7 Ung i Forum og juniorklubben 

I 2021 måtte vi fortsette å leve med begrensninger i klubbtilbudet på grunn av pandemien. I Ung i 

Forum har vi endret litt på hvordan vi skulle tilrettelegge vårt tilbud for barn og unge. Hovedmålet  

vårt har vært å inkludere så mange barn og unge som mulig i de tilbudene vi har gitt. Selv under 

pandemien har vi stort sett hver fredag, lørdag og søndag hatt ulike former for aktiviserende tilbud. 

 

Høydepunktene er dokumentert med bilder og videoer. Se instagramsiden «ung i forum». 
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3.8 Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum  

Regnbuen ble etablert i 2001 og drives av Furuset Idrettsforening med økonomisk og faglig støtte 

av Bydel Alna og spiller en viktig rolle i aktivitetene som finner sted i Furuset Forum. 

 

Av Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforums 22 arbeidstakere/brukere i 2021 er det 20 personer 

med ulike former for psykisk utviklingshemming og 2 personer med psykiske lidelser eller annen 

funksjonshemming. 

 

De fleste mottar uføretrygd og er ikke i stand til å konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet. For 

et økende antall personer med liten arbeidsevne, fungerer Regnbuen vel så mye som et dagsenter 

som en arbeidsplass. 

 

På dagtid driver Regnbuen kantine for de som jobber i Furuset Forum og for besøkende 

barnehager, skoleklasser og pensjonistgrupper. I tillegg utføres noe cateringvirksomhet til 

bydelsmøter, kurs og seminarer i Furuset Forum.  

 

Regnbuen er sentrale i vask og renhold av garderober, håndballhall og Furuset Forum for øvrig - 

både ute og inne. Regnbuens brukere leverer og henter post og er viktig brikke rundt organisering 

og tilrettelegging av allidretts- og kulturaktiviteter for Bydel Alna og Bydel Stovners aktivitetsskoler. 

 

I 2021 har ansatte og deltakere på Regnbuen Arbeids- og aktivitetsforum hatt hovedansvaret for 

grønnsaks- og blomsterdyrking på takhagen i Furuset Forum, samt skjøtsel av blomsterrabatter 

langs Søren Bulls vei. 

 

Dette skaper reelle og gode arbeidstreningsplasser. I tillegg legger vi stor vekt på tiltak for å 

fremme trivsel og arbeidsglede - både i tilknytning til arbeidet og gjennom turer og arrangement. 

 

Det er videre et nært og nødvendig samarbeid med Furuset Forums øvrige personell: driftsleder 

med vaktmesterstab, kontor- og administrativt personell, ungdomsledere, samt trenere og 

idrettsledere fra Furuset Idrettsforening.  

 

 

3.9 Kafe Forum 

Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum v/Ellen Krogstad og Liv Marit Andreassen har i 2021 

tilrettelagt for Kafe Forum på dagtid. 

 

På ettermiddag, kvelder og helger holdes kafeen åpen av foreldre i Furuset Håndball IF og Furuset 

Ishockey IF. På grunn av situasjonen rundt Covid-19 har Kafe Forum i store deler av året vært 

stengt.  
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4. Personell 

 

Furuset Idrettsforening hadde per 31.12.2021 følgende ansatte:  

 

 
 

Simon Zimmermann ble senhøstes 2021 ansatt som økonomi- og administrasjonsleder etter Anne 

Berit Eilertsen, som går av med pensjon i februar 2022.  

 

4.1 HMS 

Det er også i 2021 blitt arbeidet med internkontrollen (HMS) og oppfølging av de instrukser og de 

generelle arbeidsrutiner som gjelder i selskapet. Det er montert Blostrupmoen hjertestartere i alle 

våre anlegg. 

 

Styret er ikke kjent med at det skulle være forhold rundt ansettelsesforholdene som er i strid med 

bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende. 
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5. Medlemstall 

Antall registrerte medlemmer samlet i Furuset Idrettsforening pr. 31.12.2021 var 2.233 personer.  
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5.1 Æresmedlemmer 

 

Furuset Idrettsforening har pr. 31.12.2021 - 26 æresmedlemmer: 
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5.2 Hedersbevisning 

Ordningen med å utdele Furuset Idrettsforenings hedersbevisning ble gjenopptatt i 2016 og er siden 

da tildelt: 
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6. Foreningens økonomi 

Furuset Idrettsforening hadde i regnskapsåret 2021, etter investeringer/finanskostnader/ 

finansinntekter/avsetninger/avskrivninger et overskudd på kr. 1.883.736,-  

 

Overskuddet skyldes i stor grad at investeringskostnadene i forbindelse med de omfattende 

byggearbeidene i ishallen i Furuset Forum og etablering av to nye padelbaner i Furuset 

Tennissenter er aktivert i balansen og ikke kostnadsført. Dette mens tilskudd fra egne allianser og 

fra eksterne til disse byggearbeidene er inntektsført. 

 

En vesentlig del av inntektene til Furuset Idrettsforening er prosjektbasert. Foreningen har 

partnerskapsavtaler med Bydel Alna i forhold til drift av Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum, 

Alnaskolen, Juniorklubben, Ung i Forum og BUA utlånssentral for idretts- og aktivitetsutstyr. I 

tillegg driver foreningen en rekke prosjekter som det må søkes om midler til og rapportere på fra år 

til år. 

 

Furuset Idrettsforening har videre en langsiktig leieavtale med Bymiljøetaten i Oslo kommune om 

utleie av ishallen i Furuset Forum. Avtalen bedrer driftsmulighetene i Furuset Forum, samt gir 

Furuset Ishockey IF leievilkår på linje med lag som sogner til kommunale ishaller. Oslo kommune 

gir også et betydelig beløp i energistøtte. 

 

Furuset Idrettsforening leier ellers ut sine anlegg – både til sine egne idrettsforeninger og til 

eksterne lag og organisasjoner. 

 

Også i 2021 ble Furuset Idrettsforening rammet av den nærmest totale nedstengingen av 

samfunnet på lik linje med alle andre, og vi måtte på kort varsel stenge ned alle anlegg for all 

idrettslig aktivitet i flere perioder. 

 

Inntekter fra kafeen og leieinntekter fra Furuset Tennissenter, ishallen, håndballhallen og 

møtelokaler stoppet derfor i perioder opp. Dette har delvis blitt kompensert med statlige 

støtteordninger gjennom Lotteristiftelsen og OBOS. 

 

 

6.1 Store investeringer 

I forbindelse med de omfattende bygge- og rehabiliteringsarbeidene i Furuset Forum til en samlet 

kostnad på kr. 24.363.000, som ble avsluttet senhøstes 2021, var Furuset Idrettsforening nødt til å 

ta opp et kortsiktig lån i Nordea på kr. 3.500.000,- .  

 

Låneopptaket ble enstemmig godkjent på ekstraordinært årsmøte i Furuset Idrettsforening 

24.08.21. 

 

Lånet vil bli innfridd i juli 2022 når Furuset Idrettsforening får utbetalt merverdikompensasjon på  

ca. kr 4.748.000,-, basert på godkjente byggekostnader. 
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6.2 Nye padelbaner i tennisanlegget i Tevlingveien. 

Ekstraordinært årsmøte 24.03.21 sluttet enstemmig opp om forslaget fra Furuset Tennis IF om å 

etablere to padelbaner på en av de eksisterende tennisbanene i Furuset Tennissenter. Banene ble 

ferdigstilt høsten 2021 og det er utarbeidet en «eierskapsavtale» mellom Furuset Idrettsforening og 

Furuset Tennis IF.  

 

Prosjektet hadde en kostnad på kr. 1.280.750,- Et beløp som i sin helhet ble dekket av Furuset 

Tennis IF og gjennom gaver.  

 

 

6.3 Store vedlikeholdsbehov 

 

6.3.1 Furuset stadion 

Furuset Fotball IF ferdigstilte 2020 en speakerbod med nytt høyttaleranlegg. Sommeren 2021 ble 

imidlertid de utvendige høyttalerne stjålet, og det ble utført hærverk på belysningen. Disse er nå 

erstattet, og hærverket reparert.  

 

Vi hadde videre en stor vannlekkasje fra bereder i fyrrommet/teknisk rom. Denne ble heldigvis 

raskt tettet.  

 

6.3.2 Furuset tennissenter 

Furuset Tennissenter har fått nye inngangsdører, som i løpet av 2022 vil bli elektronisk styrt slik at  

leietakere kan komme seg inn ved å slå en oppgitt kode.  

 

Tennissenteret har også fått oppgradert kjøkken og resepsjon med støtte fra IKEA. Furuset 

Idrettsforening har innmontert betjeningsluke til resepsjon og serveringsluke til kjøkkendelen 

 

6.4 Anleggskomitè 

Furuset Idrettsforening oppnevnte i 2020 en anleggskomite bestående av: Fritz Langhammer, Jon 

Arild Kjøllesdal, Øivind Fjeldstad, Espen Flakstad, Kjetil Evensen og Arne Halvorsen. Denne har 

vært aktiv også i 2021. 

 

Sammen med anleggskomiteen har det blitt foretatt befaringsrunder i Furuset Forum med jevnlig 

oppfølging av Enøkinvesteringer og byggeprosjekter. Videre er det gjort en kartlegging av 

vedlikeholdsbehov på tennis- og fotballanlegget. 

 

IKEA eiendom har de siste 10-12 årene lagt fram flere ulike omfattende planer for utvidelse, 

ombygging og nå etablering av et nybygg for IKEA Furuset. 

 

6.5 Finansieringsbehov 

For Furuset Idrettsforening, som eier av Furuset Tennissenter og fotballgarderobeanleggene på 

Stubberudmyra, på festet kommunal grunn, har alle årene med flotte planer medført at små og 

store vedlikeholdsoppgaver har blitt satt på vent.  

 

Både Furuset Tennissenter, som har passert 40 år og garderobeanleggene for idrettsaktivitetene 

på Stubberudmyra, som nærmer seg 25 år, trenger omfattende rehabilitering. 
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● Det er vanngjennomtrening i takkonstruksjonene som er felles med fotballgarderobene. 

Dette har medført fukt- og råteskader i vegger. Beslag, takrenner og deler av yttervegger 

må skiftes. 

● Garderober og toaletter er slitte. Varmekabler i ganger virker ikke. 

● Dører og vinduer er trekkfulle.  

● Banebelysningen og ventilasjonsanlegget har gått ut på dato.  

● Varmtvannsberedere og elektrisk anlegg med sikringsskap er gamle og må skiftes ut. 

● Det trengs et inngangsparti som gir bedre tilgang for idrettsutøvere som driver med 

rullestoltennis.  

 

Styret i Furuset Idrettsforening og anleggsutvalget har som mål i løpet av våren og forsommeren å 

igangsette arbeid for å stoppe vanngjennomtrening i takkonstruksjonene. Videre se på 

mulighetene for finansering av resterende rehabiliteringsarbeider som av firmaet NP-Bygg As er 

anslått til ca. 19.000.000,- NOK. 

 

6.6 Serviceavtaler 

Furuset Idrettsforening har ellers serviceavtaler med; Aktiv Brannvern (Årlig), Blostrupmoe (Årlig), 

Eltek Honeywell brannteknisk (Årlig), Eaton UPS Power supply (kun support), Therma (ca hvert 1/2 

år), Kone heis (Årlig), Nordisk Energi, Isbaneteknikk (ismaskin) (Årlig), Kærcher sittepåvaske-

maskin (Årlig), Scandec systemer speakeranlegg/lydanlegg (support, service på bestilling),KIS 

porter og heiseinnretninger. (Årlig tilsyn) MSS-Maskinell SnøService 

 

I tillegg har vi en avtale med Omexom AS i forbindelse med oppfølging av energitiltakene. 

 

6.7 Inga og Even Sveens minnefond 

Minnefondet forvaltes av Akers Avis, Furuset Vel og Furuset Idrettsforening representert ved 

Hjalmar Kielland, Eva Rueslåtten og Vidar H. Noreng. Avkastningen på kapitalen skal gå til å støtte 

opp under ungdom som tar initiativ og ansvar i lokalmiljøet eller aktiviteter og tiltak som på positive 

måter bidrar til å utvikle miljøet på Furuset.  

 

Det har ikke blitt utbetalt midler fra fondet i 2021. 

 

6.8 Stein Myhrens minnepris 

I takknemlighet til Furuset Idrettsforening opprettet Stein Myhren i 2019 et fond på kr. 100.000,-. 

 

Fondet skal benyttes til å hedre medlemmer som på en fremragende måte fronter Furuset 

Idrettsforening og foreningens formålsparagraf i kraft av å være utøver, trener, lagleder, dommer 

og styre- eller komitemedlem.  

 

Medlemmet må gjennom flere år ha bidratt til å fremme idrettsglede, allsidighet, fellesskap og god 

sportsånd blant barn og unge i Furuset Idrettsforening, samt vist seg å være en god rollemodell. 

 

Prisen i form av et grafisk trykk skal normalt deles ut i forbindelse med Årsmøtet i Furuset 

Idrettsforening. Det ble ikke vært foretatt noen utdeling i 2021. 
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7. Hovedmål for Furuset Idrettsforening (FIF)  

Furuset Idrettsforening (FIF) skal være den idrettsforeningen som har flest medlemmer i Bydel 

Alna. Foreningen skal ha en tydelig sosial og kulturell profil. 

 

7.1 Formålsparagraf 

Foreningens mål er å organisere idrettslag / foreninger som er medlemmer i Norges Idrettsforbund, 

eller driver med idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Jfr. Paragraf 15. 

 

Furuset Idrettsforening skal ved hjelp av tilsatte og frivillige fra allianseforeningene ta vare  

på historien å skape framtida til idrettsforeningen ved å; eie, forvalte og videreutvikle idrettsanlegg 

og annet, slik at foreningen får en sunn økonomi og blir en positiv kraft i det sosiale og kulturelle liv 

i Bydel Alna og Oslo.  

 

7.2 Visjon: Med idrettsglede løfter vi hverandre 

FIF gir et bredt tilbud, både idrettslig, sosialt og kulturelt. FIF er et samlingspunkt hvor vi heier fram 

hverandre uavhengig av hvem vi er og hva vi driver med. Alle bidrar til å skape et godt miljø - 

enten du er utøver, trener, tillitsvalgt eller frivillig.  

 

7.3 Virksomhetside 

FIF er en miljø- og trivselsskapende klubb, som tilrettelegger både for bredde- og prestasjonsidrett. 

Alle som er medlem i en av idrettene skal oppleve mestring enten som utøver, trener eller frivillig.  

 

Vi skal tilby mer enn bare idrett, og være nytenkende for å bli et attraktivt samlingssted i bydel Alna 

og Oslo.  

 

Verdigrunnlag  

Fargerikt – hos oss blir alle tatt imot på en skikkelig måte og respektert for den du er.  

Inspirerende – hos oss blir du sett og møter engasjerte trenere og ledere som bidrar til at du føler 

at du lærer noe 

Fellesskap – hos oss legger vi vekt på samhørighet og mangfold.   

 

=FIF 

 

Verdigrunnlaget er spillereglene for hele idrettsforeningen og retningsgivende for hvordan vi 

ønsker å ha det hos oss. Det er også retningsgivende for hvordan vi oppfører oss mot hverandre, 

og hvordan vi møter andre når vi representerer Furuset Idrettsforening. 

 

Kortversjon: Furuset IF – skaper trivsel og mestring og gir mulighet for mer enn idrett 
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Vi ønsker å være et eksempel for andre idrettsforeninger. 

 

 

     
 

Furuset Håndball IF  Furuset ishockey IF  Furuset Allidrett IF 

 

 

   
 

Furuset Fotball IF  Furuset Tennis IF  

 

 

Ovennevnte foreninger er selvstendige idrettsforeninger med Furuset Idrettsforening som 

allianseforening. De avholder egne årsmøter, og rapporter fra deres virksomhet for 2021 blir å 

finne på www.furuset.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.furuset.no/
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Stor takk! 

Styret i Furuset Idrettsforening takker alle medlemmer, ansatte og tillitsvalgte for en positiv 

innstilling og god innsats i 2021. 

 

Stor takk også til alle våre ildsjeler – unge og eldre som stiller opp og bruker av sin fritid til beste for 

Furuset Idrettsforening. 

 

Styret mener at Furuset Idrettsforenings virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. 

 

Furuset, 22.3.2022 

 

 

_______________________  ____________________  __________________ 

Liv Bentsen Nesje   Henrik Huus    Kjetil Ø. Evensen  

Styreleder        Nestleder    Styremedlem 

 

 

 

 

_______________________ 

Anna Paleczny 

Styremedlem 

(ansatterepresentant) 

 

 

 

 

_______________________        ____________________        __________________ 

Chaiemae Fanna    Hege Ajer Petterson   Damir Cocovic 

Furuset Allidrett IF   Furuset Fotball IF   Furuset Ishockey IF 

 

 

 

 

________________________ _____________________  __________________ 

Camilla Myrvoll-Larsen  Ivar Hydle 

Furuset Håndball IF   Furuset Tennis IF 

 

 

 

 

________________________ 

Vidar H. Noreng 

Daglig leder Furuset IF 


