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SAKSPRESENTASJON 

SAK 2019-6.3 Frigg må bygge økonomiske muskler 
   

NR FORSLAGSSTILLER Forslag til vedtak: 

1 Erling Fossen Frigg Oslo FK oppretter et anleggsfond og et administrasjonsfond. Det 
settes årlig av hhv 5% av inntektene i anleggsfondet og 2% av inntektene i 
administrasjonsfondet. 

Erling Fossen foreslår at årsmøtet vedtar opprettelse av to øremerkede fond. For å stå sterkest mulig 

rustet, og ha muligheten til fleksibilitet opp mot ulike løsninger må vi få opparbeidet kapital. Det vil være 

fordelaktig å sette av midler til eget bane- og anleggsfond og eget administrasjonsfond. 

STYRETS VURDERING 
Styret stiller seg positive til intensjonen bak forslaget. Det må likevel bemerkes at det ikke er fornuftig å 

vedta forslaget slik det er fremlagt, med en spesifikk andel av omsetningen som skal øremerkes 

anleggsfond. 7% utgjør ca 600 000 kr pr år. Den del av Friggs inntekter som kan økes består av midler fra 

medlemmene som dekker egen aktivitet. Forslaget vil i realiteten innebære en kraftig vekst (ca 30%) i 

treningsavgiftene for våre medlemmer uten å øke tilbudet. Å redusere kostnadene vil både redusere 

aktivitetene og inntektene og er heller ikke gjennomførbart. Styret viser også til styrets forslag til 

styrking av egenkapital. Styret foreslår derimot opprettelse av et arbeidsutvalg som jobber med 

anleggsfinansiering, med målsetting om at dette baseres på nye inntekter som ikke er en del av 

klubbens økonomi pr i dag. Ett viktig punkt her vil være å jobbe for at kommunen overtar 

finansiering av vinterdrift, det vil fristille midler til annet anleggsarbeid i klubben.  

STYRETS INNSTILLING 
Forslaget støttes ikke. 



 

MOTIVASJON 
Kjære årsmøte! 

Friggland står overfor en heftig transformasjon 

Det er spennende tider i Friggland. NRKs eiendommer på Marienlyst frigjøres nå for byutvikling. 

Samtidig har Oslo kommune vedtatt en campusstrategi der området mellom Universitetet og Majorstua 

T-banestasjon skal tenkes som et enhetlig nærings- og boligområde, også kalt Science City. De har nå 

utlyst stillingen som direktør for Science City. Det er naturlig at Frigg som organiserer frivllligheten i 

dette området blir en viktig aktør når den denne delen av Friggland skal utvikles. Men da trenger vi 

økonomiske muskler for å håndtere mulige scenarier. Både private utviklere og kommunen er med på 

partnerskap og spleiselag, men veldedighet og gaver er ingen av dem begeistret for.     

Frigg Oslo FKs økonomiske muskler 

Frigg Oslo FK har hatt driftsinntekter på i overkant av 7 millioner kroner de siste 3 år. Dette er ca 2 

millioner kroner mer enn i årene fra 2013-2015. Økonomien er allikevel ikke mer enn i balanse, og det er 

ikke opparbeidet noe egenkapital. Pengene som sto i et bane- og anleggsfond er for lengst brukt opp. 

Uten oppsparte midler er Frigg dømt til å leve fra hånd til munn der alle pengene som kommer inn 

straks går ut igjen. Her må det tas grep.  

 

Anleggs- og Administrasjonsfond 

For å stå sterkest mulig rustet, og ha muligheten til fleksibilitet opp mot ulike løsninger må vi få 

opparbeidet kapital. Det vil være fordelaktig å sette av midler til eget bane- og anleggsfond og eget 

administrasjonsfond. Anleggsfondet er selvforklarende, men allikevel viktig for å møte og styrke Frigg 

Oslo FKs situasjon for våre frivillige i hele klubben. For over ti år siden ble det samlet inn penger til 

undervarme på en av banene våre. Både undervarme og den krevende banetid/-situasjon krever til tider 

investeringer og ressurssamarbeid opp mot kommunen. Og hva gjør klubben hvis Tørteberg blir 

anleggsplass når den nye Majorstua T-banestasjon blir bygget om circa tre år? 

 

Det vil videre være fornuftig å sette av midler til et fritt fond under fanen administrasjonsfond. Dette for 

å være forberedt, og ha økonomisk handlingsrom, hvis ulike uforutsigbare situasjoner skulle dukke opp. 

Det være seg endringer i inntektsgrunnlaget vedr driftsmidler, ulike situasjoner vedr leie av anlegg med 

mer. 

 


