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Velkommen



Status

•Frafall
•Trivselsundersøkelse
•Aktivitet
•Økonomi



Frafall

•Størst nedgang i Velkommen Til Fotball med over 100 
færre utøvere.

•Ellers har aktivitetstallene holdt seg bra, og vi har fått 
flere utøvere i mange alderssegmenter. 



Trivselsundersøkelse

•Anbefaler at man leser disse.
•Hovedtrekkene er at triveslene har økt, og at vi scorer 
bedre på de fleste målepunkter sett opp mot de 
foregående år.



Aktivitet

•Krevende år for oss, men dere har virkelig stått på og 
løst dette på en glimrende måte.



Økonomi

•Det så «stygt ut» i mars i fjor, når vi plukket ut alt av 
arrangementer og den første krisepakken «bommet».

•Ansatte ble tidlig permittert, og i en periode hadde vi 
totalt sett ett årsverk i arbeid fordelt på tre personer.

•Med kostnadsbesparelsen det ga, treff på krisepakkene, 
og høy aktivitet kom vi godt ut.

•Vi har nå en trygg økonomi med en god sikring i bunn, 
som gjør at vi står veldig støtt i det foran 2021.



Organisering og drift av dugnader i Skeid 
•Dugnadsansvarlige på hver årgang

•Er alle i Spond?
•Hovedlagledere inn i dugnadsansvarlig gruppa i Spond
•Oversikt over dugnadsansvarlige på Skeidpedia

•Interne dugnader – A-kamp og cuper, Vårdugnad (Klubben)
• Inntekten på disse dugnadene går tilbake til barne og 
ungdomsavdelingen

•Årganger må stille med oppgitt antall for å få cupstøtte
•Andre dugnader – Eget initiativ
•Eksterne dugnader – Oslo Maraton/Holmekollstafetten (Årgangen)



Eksterne dugnader

Viktig inntekt for barne- og 
ungdomsfotballen
Hvert lag disponerer selv det de tjener
Mulig å velge ulike modeller
Ungdom kan delta fra det året de fyller 15 
år sammen med en voksen

Skeid har et bra rykte
Faste avtaler er en fordel

Finne nye inntektskilder?



Dugnadskomiteen

•Samarbeid med Yngres
Utvalg

•Trenger nye medlemmer
•5 representanter

•1 fra styre
•2 fra barnefotball
•2 fra ungdomsfotball



Hva skjer i 2021?



Dugnadsoversikt 2021
• Dugnadsmandag

• Mandager fra 18-20, åpent klubbhus, uforpliktende dugnad
• Tribunedugnad/Vår dugnad - 20/21.3

• Væravhengig, dugnadsgjengen bidrar også rundt dette.
• Vår Cup - 17/18. April

• Blir ikke fullskala. Mulig noen årganger kan arrangere en miniturnering.
• Holmenkollstafetten 8. Mai

• Beskjed i Mars om aktuelt
• Oslo Maraton

• Beskjed i juni/juli om aktuelt
• Høst Cup - 16/17. Oktober
• Velkommen til 9er cup - 30/31 Oktober

• Ser på cupkonsept og tidspunkt

• A-lagskamper…



Plan for dugnad på 
A-lagskamper
•Oppdatert liste finnes her:
•https://skeidpedia.no/Klub
bhandbok/dugnad-a-
kamper/

https://skeidpedia.no/Klubbhandbok/dugnad-a-kamper/
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