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 Flint Tønsberg AIL er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og beliggende på Tolvsrød i Tønsberg 

kommune. Foreningen hadde i 2019 gruppene Allidrett og Fotball og inngår i en idrettslagsallianse 

med Flint Tønsberg Håndball IL. Sistnevnte har eget organisasjons-nummer og økonomi. 

Regnskapet i denne beretningen omfatter derfor ikke håndballgruppen. Flint Tønsberg Håndball IL 

plikter å benytte same navn og logo som Flint Tønsberg AIL. Alle medlemmer i Flint Tønsberg 

Håndball IL blir automatisk medlemmer i Flint Tønsberg AIL. Håndballen avholder eget årsmøte. 
 

 

 

 

 

Formål, verdier, visjon 

Flint Tønsberg AIL skal tilby barn, ungdom og voksne i nedslagsfeltet Søndre Slagen et sted hvor 

de kan 

- Ha tilhørighet i et positivt miljø 
- Føle sosial samhørighet til medspillere og klubben 
- Få venner og dyrke vennskap  
- Fysisk fostring gjennom fotball 
- Et trygt sted å være – Flint Esso arena 

 

Tilbudet fra Flint skal være et tilbud til alle uttrykt gjennom: FLINT FOR ALLE  

Vårt hoved medium er fotball. Flint skal tilby målgruppene et sportslig godt tilbud til alle på alle 

nivåer. 

 

Kvaliteten på A-lags arbeidet måles gjennom plassering i seriesystemet – både for damer og herrer 

Kvaliteten på breddetilbudet måles gjennom evnen til å rekruttere og beholde barn/ungdom 

Konkrete mål er satt på sistnevnte. 

 

Styrets virksomhet 

Hovedstyret i Flint Tønsberg AIL har hatt 10 styremøter i 2019. På årsmøtet i 2019 ble følgende 

valgt til styret:  

Leder: Kai Normann Hansen - ipv 

Nestleder: Per Holm Olsen – 2 år 

Styremedlem: Gunnar Haraldsen – 2 år 

Styremedlem: Jannicke Darell -ipv 

Styremedlem: Mari Slåttholm – 2 år 

Fotball: Kjell Chr. Andersen (fung. Representant inntil august) 

Allidrett: Torunn Moholdt 

Håndball: Rune Olsen 

Styret fikk fullmakt til finne et varamedlem. Styret bestod dermed av 3 kvinner og 5 menn. Imidlertid 

trakk et kvinnelig styremedlem seg straks etter årsmøtet. Her kom Grete Lie Friis inn som erstatter i 
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juni 2019. Leder av Allidrett måtte trekke seg i juni 2019. Stillingen var da ubesatt resten av året. I 

november valgte styreleder og nestleder å trekke seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Styret 

besluttet da å velge Kjell Chr. Andersen som fungerende styreleder frem til årsmøtet i 2020. 

 

Aktiviteter 

 

Flint Fotball er Vestfolds desidert største klubb med over 100 lag i seriespill. Fotballen har 

aktivitetstilbud for barn, ungdom, juniorer, eldre og personer med rusproblemer. Sistnevnte i 

samarbeid med Frelsesarmeen. Det er også inngått en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon for 

å se på mulige fellestiltak i nærmiljøet.  

A-laget hadde sin første sesong i 3. divisjon som NFF nå definerer som en del av Toppfotballen. 

Krav til anlegg og kamparrangement er preget av dette. Fotballgruppen valgte å benytte D-banen til 

seriespill for A-laget grunnet for dårlig kvalitet på A-banen. For å utnytte vollen i sør som tilskuer 

arena, måtte det settes opp gjerder og tribuner. Dette ble gjennomført med god dugnadsinnsats. En 

takk rettes til alle involverte. A-laget kom i en avdeling med mange lag i Kristiansand og Stavanger. 

Dette betød mange lange reiser og høye reisekostnader. Laget gjorde en bra figur og endte til slutt 

på 5. plass i sin avdeling. Klubben valgte å ansette John Arne Riise som ny hovedtrener for 2020. 

Etter ett år uten A-lag damer, besluttet fotballstyret å igjen satse på dette fra 2020. Ellers er det 

gjennomført mange kamper gjennom sesongen i barne-, ungdoms- og voksenfotballen med en del 

gode resultater for noen av ungdomslagene. Det ble gjennomført en rekke arrangementer i løpet av 

sesongen som; FIX cup, Micasa Cup, Tine Fotballskole og Eat Move Sleep. Fotballen har flere enn 

250 frivillige som holder virksomheten i gang. 

Allidrettsgruppen omfatter barneidrett, dame- og herretrim samt Seniorgarden. Trimgruppene trener 

i klubbhuset og på Ringshaug skole. Trimgruppene er blitt populære og har rundt 20 deltakere 

mandag, tirsdag og torsdag. Seniorgarden`s medlemmer møtes jevnlig i klubbhuset og utfører ulike 

oppdrag for klubben blant annet idrettsmerkeprøver. Allidrettsgruppen startet i januar opp med 

barneidrett hvor aktiviteten foregikk på klubbhuset med 2 instruktører. Det viste seg at fasilitetene 

ikke var helt optimale slik at tiltaket ble stanset ut på forsommeren. 

Håndballen hadde også et år med mye aktivitet for sine drøyt 500 aktive. Det hele kulminerte med 

opprykk til Eliteserien. 

På hjemmesidene og i årsrapportene fra gruppene og håndballen finnes mer informasjon om 

aktivitetene. 

Anlegg 

Ingen store utfordringer i forbindelse med klubbhuset i 2019. Dette blir flittig benyttet til møter og 

treffsted. Klubbhuset har nå 3 møterom, salen og kafeteriaen til gjennomføring av styre- og 

utvalgsmøter samt andre sammenkomster. 

Spill i 3. divisjon har gjort det nødvendig med en del anleggsmessige endringer for å tilfredsstille 

krav fra NFF. Vollen med nye tribuner i sør er nevnt. Innbytterboksene på D-banen måtte gjøres 

større. Et arbeid som ble utført av Håkonsen og Sukke uten kostnad for klubben. Vi fikk ca. 500 

tribunestoler som skulle byttes ut på Ullevål stadion. Disse ligger på lager og skal monteres på 

betongtribunen på A-banen i 2020. Den gamle tribunen øst for A-banen må utbedres før det tillates 
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bruk av denne i forbindelse med kamper. Et prosjekt som planlegges startet i 2020. Det er også 

besluttet å sette opp vegg mellom D-banen og sandvolley banen. Arbeidet vil bli gjennomført på 

dugnad i 2020. 

Kunstgresset på A-banen er i dårlig forfatning og modent for utskiftning. Anleggsutvalget har startet 

denne prosessen og styret vil fremlegge forslag til årsmøtet i 2020. I denne pakken vil inngå forslag 

om utskifting til LED lys på A-banen. Her har klubben fått innvilget kr. 100.000 av Sparebank 

stiftelsen. I tillegg vil det bli satt opp forslag til investeringer for å sikre at gummigranulater fra D-

banen ikke kommer på avveie. 

Det ble iverksatt en prosess i forbindelse Skramstadtomten. Denne er foreløpig satt på vente i 

forhold til ferdigstillelse av kunstgress A-banen med tribunefasiliteter. 

Dispensasjonen for benyttelse av Granøe feltet til fotballaktivitet gikk ut august 2019. Ny søknad ble 

sendt og nye 5 år ble innvilget. Her understreker man fra fylkesmannens side om at dette blir siste 

gang dispensasjon gis. Dermed trenger klubben erstatningsareal innen august 2024. Her er klubben 

i dialog med Tønsberg kommune angående skogsområdet mellom Slagenhallen og eldresenteret. 

Første steg er å få en snarlig avgjørelse/konklusjon om området kan opparbeides til idrettsformål i 

forhold til en evt. verneverdig fauna i området. Parallelt med dette vil det bli iverksatt et forprosjekt 

for å se på muligheten av å legge kunstgress på B og C feltene. Dette i første omgang som en back 

up hvis skogsområdet ved Slagenhallen ikke lar seg opparbeide til idrettsformål. 

 

Flint Tønsberg Håndball IL vil etter planen kunne ta i bruk ny håndball arena i begynnelsen av 2021. 

Det er Stiftelsen Flinthallen som er driver av dette prosjektet. 

 

Organisasjonsmessige forhold 

Driften av klubben er i stor grad basert på frivillig innsats. Klubben hadde 2 ansatte i 

administrasjonen med henholdsvis 20% og 30% stillinger samt vaktmester i 60 prosent stilling. I 

tillegg var det 9 fotballspillere på proffkontrakt med 20% stilling hver. Lønn til disse er dekket 

gjennom ekstra sponsormidler øremerket dette. Utbetaling til dommere og trenere som ikke arbeider 

på kontrakt, blir innberettet til myndighetene og tas med i det totale lønnskostnadsbildet i 

regnskapet. Daglig leder valgte å avslutte sitt engasjement i klubben og arbeidet ut juni. Ny daglig 

leder ble engasjert, men valgte å slutte i august. Fotballstyret anbefalte at klubben da ventet til 2020 

med å ansette ny daglig leder. Dels for å få en grundig prosess og dels for å spare penger. I 

desember 2019 valgte man å gå for en modell med 2 daglige ledere og valgte å ansette Mona 

Habbestad (2 dager) og Nina Tapio (1 dag) med hoved arbeidsoppgaver knyttet til fotballgruppens 

drift. De begynner i stillingen 1/2-2020. 

Valgkomiteen frem til årsmøte i 2020 består av Kristian Hautau. Medlemmer av Kontrollutvalget (tidl. 

Kontrollkomiteen) har vært Alf Sverre Johnson og Gregar Berg-Rollnes 

Medlemstallet i klubben var pr. 31.12.19 på 1661 som viser en økning på 110 i forhold til 2018. 

Medlemstallet fordeler seg på 790 barn, 413 ungdom og 458 voksne. Kvinnene utgjorde 680 og 

menn 981. Fotball var størst med 974, håndball 501 og Allidrett 130.  
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Administrasjon og økonomistyring 

Hovedstyrets leder og nestleder ivaretar en del av økonomi- og administrasjonsfunksjonen med 

hjelp av daglig leder på utvalgte områder. Det ble våren 2019 etablert et økonomiutvalg som bl.a. 

skulle se på rutiner og ansvarsområder. Det ble utarbeidet en økonomihåndbok og budsjettrutiner. 

Styret vil her rette en takk til Per Holm Olsen som ledet dette arbeidet. Det ble også igangsatt arbeid 

med en fullmakts matrise som vil bli ferdigstilt 1. kvartal 2020. Klubben må ha ekstern 

regnskapsfører og revisor fordi klubben har en omsetning over 5 mill. kroner. Regnskapet ivaretas 

av Heimtun og Bryn AS. Revisor er Hotvedt & Co.    

Økonomi og regnskap 

Omsetningen for Flint Tønsberg AIL i 2019 var på totalt kr.11.570.495. En økning på kr. 2.578.132 i 

forhold til 2018. En stor post her var tilskudd fra tippemidlene på kr. 843.000. Dette ble i sin helhet 

benyttet til nedskrivning av gjelden på D-banen som en ekstraordinær avskrivning. Andre 

inntektsposter hvor utfall ble høyere enn budsjett er kioskinntekter, påmeldingsavgifter, gavemidler 

og mva kompensasjon som de viktigste. Totale utgifter var på kr. 11.086.972. En økning på kr. 

1.775.007 som hovedsakelig skyldes økte avskrivninger, økt arbeidsgiveravgift og økte reiseutgifter 

for A-laget. Klubben gikk med et overskudd på kr. 483.523 og brøt dermed rekken med underskudd 

de 2 foregående årene. Total nedbetaling av gjeld ble på kr. 1.356.500 inkl. tidligere nevnte 

843.000. Langsiktig gjeld er pr. 31/12.19 på kr. 4.898.563. Denne utløser en årlig rentekostnad på 

ca.kr. 145.000. Klubbens egenkapital er pr. 31/12-20 på Kr. 2.202.531. 

Hovedstyret mener årsregnskapet gir et riktig bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansiell stilling 

og resultat. Årsregnskapet for 2019 er fremlagt under forutsetning av fortsatt drift. Hovedstyret 

bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

Det er økt behov for å forbedre inntektssiden som følge blant annet av investeringer i bane og 

anlegg.   

Revisor har satt opp konsolidert driftsregnskap og balanse for Flint Tønsberg AIL. Intern-regnskapet 

for gruppene er ikke gjenstand for revisjon. 

Konsolidert regnskap totalt ble lag ut på hjemmesiden 1 uke i forkant av årsmøtet. Det same gjaldt 

for de mer spesifikke oppsettene for hovedforeningen og fotballgruppen. 
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Regnskap 2019 Revidert AIL totalt 2019 fordelt på grupper 

  2018 2019 HF FB AI 

Driftsinntekter 8 992 363  11 570 495  1 809 303  9 837 410  15 788  

Varekostnad 1 815 734  1 865 026  0  1 865 026  0  

Lønnskostnad 3 283 591  3 863 649  0  3 841 606  22 043  

Avskrivning 828 784  1 371 788  320 292  1 051 496  0  

Andre driftskostnader 3 212 574  3 829 070  1 077 582  2 748 949  2 539  

Sum driftskostnader 9 140 683  10 929 533  1 489 880  9 507 077  24 582  

Driftsresultat -148 320  640 962  319 423  330 333  -8 794  

Finansposter -171 282  -157 439  -126 847  -30 592  0  

Årsresultat -319 602  483 523  192 576  299 741  -8 794  

Budsjett 103180 5 137  320  4 817  0  

 

 

Tolvsrød 27.05.2020 

 

______________________________           ______________________________  

           Kjell Chr. Andersen              Jannicke Darell 

              Fung. styreleder                                                        Styremedlem 

 

 

_______________________________               _______________________________ 

             Gunnar Haraldsen                                                     Grete Lie Friis 

   Styremedlem                 Styremedlem 

 

 

_______________________________          _______________________________ 

                   Geir Bøe                                                            Rune Olsen 

              Styreleder Fotball          Styreleder Flint Tønsberg Håndball IL 

 

 

 


