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Årsberetning 

 

Hovedstyret 

Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) 

2020 

 

Hovedstyrets sammensetning 
Leder Rune Grimsby Valgt til 2021 

Nestleder Øyvind Petterson Valgt til 2022 

Styremedlem økonomi Ståle Johannessen Valgt til 2021 

Styremedlem fotball Karstein Kjørkleiv Valgt til 2022  

Styremedlem håndball Leif Steinar Simonsen Valgt til 2021 

Styremedlem volleyball Solveig Hansen Valgt til 2022 

Styremedlem friidrett Frank Johansen Valgt til 2021  

Styremedlem turn Judith Røynås Valgt til 2022 

Barneidrettsansvarlig Anette Køhn Valgt til 2021 

Styremedlem Borhaug Helene Simonsen Valgt til 2022 

Styremedlem Vanse Monica Refsnes Valgt til 2022 

Styremedlem Farsund Caroline Picker Valgt til 2021 

Styremedlem Spind Silje Netland Hansen Valgt til 2021 

 

Varamedlem Bård Håberg Valgt til 2022 

 

Valgkomité Irene Østtorp (Leder) Valgt til 2022 

 Oskar Tveit (Medlem) Valgt til 2021 

 Dag Røynås (Medlem) Valgt til 2022 

 Monica Overaa (Varamedlem) Valg til 2021 

 

Kontrollkomité Bjarne Hellum Valgt til 2022 

 Arne Drange Valgt til 2021 

 Bjørn Arild Skeibrok Valgt til 2022 

 

Revisor Regnskap og Revisjon Farsund as 
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Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

Innledning 
2020 var det første hele driftsåret for FLIK. Etter at vi i 2019 hadde fått på plass klubblogo, 

farger og drakter skulle vi endelig kunne fremtre som et helhetlig og viktig bidrag til 

idrettslivet i Farsund kommune. Sponsoravtaler var etablert og alt lå til rette for at vi skulle 

kunne iverksette breddeaktivitet for innbyggerne i kommunen vår. Dessverre skulle det 

vise seg at året 2020 likevel ikke skulle bli slik vi hadde tenkt. 12. mars 2020 ble Norge 

delvis stengt ned på grunn av Korona/Covid-19-viruset, og dette skulle prege aktiviteten i 

klubben gjennom hele året. 

Etter en diskusjon på årsmøtet 2020 om vi skulle utvide hovedstyret til å inkludere alle 

gruppene i klubben er det imidlertid slik at det fortsatt er tre grupper i FLIK som ikke har 

vært representert i hovedstyret; Bueskyttergruppa, Mosjonsgruppa og VIA (Venner i 

aktivitet). 

Hovedstyrets arbeid 
Styremøter/møter 
Det ble gjennomført 10 ordinære hovedstyremøter i 2020. De fleste styremøtene er 

gjennomført som fysiske møter i klubbhuset, men på grunn av Korona/Covid-19 er noen 

styremøter gjennomført på «Teams». I tillegg ble det gjennomført et ekstraordinært 

styremøte i januar 2020 for at hovedstyret skulle ble informert om ansettelsen av Helge M 

Nesheim som ny daglig leder i klubben. Det ble også gjennomført et ekstraordinært 

styremøte 11. mars på grunn av nedstengningen i Norge. 

 

Hovedstyret har behandlet 92 saker gjennom året.  

 

Styreleder har hatt ukentlige møter med daglig leder for å holde seg orientert om den 

daglige driften. Styreleder opplever at det har vært nyttig med relativ tett dialog med 

daglig leder på denne måten. 

 

Viktige saker og oppgaver 

Medlemstall 
Det er gjort en stor jobb i å «vaske» medlemslister slik at vi har en riktig oversikt over alle 

medlemmer. 

Det var registrert til sammen 1570 medlemmer i klubben pr 31. desember 2020. Dette er 

sannsynligvis litt for høyt og det er foretatt en «vasking» for å fjerne duplikater og fjerne 

feil inn i 2021. 

Medlemmene som var registrert fordelte seg på denne måten: 

  0-5 år  6-12 år  13-19 år  20-25 år  26 år og eldre  

Menn   26  346  231  66  170 

Kvinner  44  311  252  43  81 

Totalt   70  657  483  109  251 

  

Administrasjon 
Administrasjonen består fortsatt av daglig leder i 100 % stilling og en administrativ støtte 

på timebasis. 

Helge M Nesheim har gjort en veldig god innsats som daglig leder gjennom året og han 

legger ned et stort arbeide for klubben! 
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Forberedelser for årsmøtet 2020 
Årets første styremøter ble brukt for å oppsummere 2019 og for å etablere et best mulig 

budsjett for 2020. Hovedstyret la mye arbeide i dette siden det skulle være vårt første 

ordinære driftsår. Vi tok utgangspunkt i det utkastet som ble laget til stiftelsesmøtet i 

2019. På grunn av Korona/Covid-19 var det ikke mulig å gjennomføre årsmøtet innen den 

ordinære fristen (utgangen av mars). Norges idrettsforbund forlenget fristen for 

gjennomføring av årsmøter til i juni. Årsmøtet ble gjennomført så sent som 15. juni 2020 

Korona/Covid-19 
11. mars 2020 ble det hasteinnkalt til et ekstraordinært 

møte som følge av at Regjeringen innførte en rekke 

restriksjoner som følge av pandemien som nå begynte 

for alvor. Vi ønsket å være mest mulig i forkant for å 

prøve å kunne legge til rette for aktivitet. Dessverre har 

vi sett gjennom året at pandemien har påvirket 

aktiviteten i stor grad.  

FLIK har imidlertid gått foran og tatt initiativ for å følge opp de pålegg og føringer som 

myndighetene har kommet med. Vi har hatt en god dialog med Farsund kommune og 

kommuneoverlegen gjennom hele året. Det har vært viktig for oss å fremstå som 

profesjonelle og ansvarsbevisste gjennom dette. 

Dessverre har pandemien hindret deltakelse i alle cup’er, Eurogym, stevner og 

arrangementer. Det er svært synd at våre utøvere som trener for, og gleder seg til å delta 

på arrangementer ikke har kunnet gjøre det i 2020. 

Pandemien har ført til at andre arrangementer hvor klubben vanligvis jobber dugnad og 

tjener penger (American Festival, Paradise Live, Konserter i Borggården mv.) har vært 

avlyst. På grunn av dette har klubben gått glipp av inntekter. Vi har imidlertid vært heldige 

å få kr 120.000, - i «koronastøtte» fra Farsund kommune. I tillegg har vi fått kompensert ca 

70 % av bortfallet av reelle inntekter fra staten gjennom Norges idrettsforbund. 

Grasrotandelen 
Det viser seg at det er utfordrende å få de som har støttet Lista IL, FIL eller 

IK Borhaug som Grasrotmottaker til å flytte over til FLIK. Det er ikke mulig 

for klubben å få gjort dette via Norsk Tipping, og vi må derfor få den 

enkelte til selv å gjøre det. Vi må fortsatt jobbe for at dette skal komme på 

plass. Inntil videre har vi opprettholdt organisasjonsnumrene til de tre 

tidligere klubbene slik at disse midlene skal tilfalle klubben 

 

Sponsorer 
Heldigvis har alle våre sponsorer stått bak FLIK til tross for redusert aktivitet gjennom året. 

Vi er utrolig glade for at vi har hatt en god økonomi gjennom dette og må takke for at våre 

sponsorer støtter oss. 

Henvendelse fra Farsund kommune om drift/ettersyn av haller 
I løpet av 2020 har klubben blitt kontaktet av Farsund kommune om 

overtakelse av/bidrag til drift/ettersyn av haller. Det var en konstruktiv 

dialog, men det har ikke blitt noe av dette og klubben ser ikke at dette er 

en oppgave som kan gjennomføres på dugnad 
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Macron 
Som følge av at det har vært mye feilleveranser fra Macron har vi hatt møte med dem for å 

avklare avtalen. Det toppet seg når det viste seg at det var feil trykk på fotballdraktene. 

Resultatet var at FLIK får en kompensasjon på kr 120.000,- fra Macron. Vi får ikke dette 

som tilskudd, men vil kunne kjøpe utstyr tilsvarende denne summen innen utgangen av 

2021. 

Ny sportsbutikk i Farsund 
Sport1 etablerte seg i Farsund på vårparten 2020. Helge var raskt ute med å få en dialog 

med dem og vi formaliserte en samarbeidsavtale i mai. På denne måten fikk vi et sted hvor 

våre medlemmer kunne prøve klubbdrakter og vi håper at dette også vil kunne være 

positivt for kommunens eneste sportsbutikk. 

Bingo Sør 
Bingo Sør fordeler sitt overskudd til idrettsklubber på 

Sørlandet. Vi har deltatt på møte med Bingo Sør, og etter 

sammenslåingen vil de samlede inntektene fra denne 

aktiviteten gå ned sammenlignet med de de tre tidligere 

klubbene fikk til sammen. Det er imidlertid ikke noe vi kan 

gjøre med den saken. FLIK er imidlertid glade for den 

støtten vi fortsatt vil få fra dette.  

FLIK-venn 
Hovedstyret har ikke klart å få så mange «FLIK-

venner» som vi hadde ambisjoner om å skaffe i 2020. 

Dette arbeidet må intensiveres i 2021 slik at vi får 

flere til å være støttemedlemmer. Det å være FLIK-

venn innebærer flere fordeler hos våre 

samarbeidspartnere, så vi håper flere vil tegne seg 

som FLIK-venner.  

Høstbasar 
Det var planlagt en basar høsten 2020. I forkant av dette ble det sendt rundt loddselgere 

for å selge lodd som skulle trekkes på basaren. Loddsalget var en suksess, men dessverre 

måtte vi avlyse basaren på grunn av Korona/Covid-19. Gevinstene på bøkene ble derfor 

trukket utenom basaren, på den datoen som var oppgitt, med styreleder og lotterigruppa 

tilstede. Det kom inn ca kr 117.000,- på loddsalget. 

Farsund Maraton 2020 
Farsund Maraton måtte dessverre avlyses i 2020 som en følge av pandemien. Det var 

allerede kjøpt inn T-skjorter og medaljer til arrangementet, men vi satser videre og tenker 

at disse kan vi bruke til arrangementet i 2021 

Frisbee-golf 
I august 2020 fikk vi en henvendelse om vi var villige til å prøve å få til en frisbee-golf bane 

i området rundt Alcoa-parken. Dette stilte styret seg positive til, og arbeidet har pågått 

siden da. Pr. nå kan det se ut til at det vil komme på plass en bane i løpet av 

våren/forsommeren 2021. 

Deltagelse på andre organisasjoners møter (idrettskrets, idrettsråd, særkrets 

osv). 
Gruppene har selv ansvaret for å delta på møter i særkretser. 
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Styreleder deltok på årsmøtet i Vest-Agder idrettskrets i Arendal i 2020. 

Klubben har deltatt på møter i idrettsråd og andre fora der det har vært naturlig. 

Sluttord 
Hovedstyrets medlemmer har vært samlet regelmessig gjennom 2020. Det har vært gode 

bidrag fra alle og vi har et godt samarbeidsklima i styret. Vi føler at mye begynner å falle på 

plass, samtidig som vi gjennom dette spesielle året nok ikke har sett helt hvordan klubben 

blir når vi får en mer normal tilværelse 

Vi representerer en viktig del av idretts- og kulturlivet i Farsund kommune. Vi samarbeider 

godt med kommunen, idrettsrådet og alle de andre klubbene i kommunen. Det forplikter, 

og det ligger et stort ansvar på en klubb som vår og hovedstyret er bevisste på dette. 

Vi ønsker å takke alle som støtter oss gjennom å være sponsorer og samarbeidspartnere. 

Vi vil også takke Farsund kommune for godt samarbeid og for flotte idrettsanlegg. 

Alle våre trenere, dommere og tillitsvalgte i alle gruppene våre gjør en formidabel innsats. 

Uten dere er dette ikke mulig å få til! 

Ikke minst må vi rette en stor takk til alle aktive utøvere og mosjonister som profilerer 

klubben vår på en kjempefin måte. Takk for at dere har vært tålmodige i det vanskelige 

året vi har vært gjennom og for at dere fortsatt vil være medlemmer i klubben vår! 

FLIK skal være en pådriver for samarbeid og bredde i idrettslivet i Farsund kommune. Vi 

skal være der for alle innbyggere, uansett hvor i kommunen man bor.  

 

Farsund 22. mars 2021 

 

Rune Grimsby (Styreleder) Øyvind Petterson (Nestleder) 

Ståle Johannessen (Økonomi) Anette Køhn (Allidrett) 

Monica Refsnes (Vanse) Helene Simonsen (Borhaug) 

Caroline Picker (Farsund) Silje Netland Hansen (Spind) 

Judith Røynås (Turn) Leif Steinar Simonsen (Håndball) 

Frank Johansen (Friidrett) Solveig Hansen (Volleyball) 

Karstein Kjørkleiv (Fotball) 

 

 


