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STYRETS SAMMENSETNING
Styrets sammensetning i denne perioden har vært:
•
•

Leder: Karianne Hjallen
Nestleder: Hussein Awadnur

•
•
•

Styremedlem: Leif Roberg
Styremedlem: Espen Tollefsen
Styremedlem: Anisa Hussein Bashir

•
•
•

Varamedlem: Sindre Andresen
Varamedlem: Tina Stilson
Varamedlem: Umar Z. Iqbal

Revisorer: Terje Andersen og Veslemøy Blokhus Langvik
Valgkomite: Lars Gunnar Furelid Tellnes (leder), Kristoﬀer Høgås (medlem), Linnea Nasholm
(medlem), Øystein Olsen Amdam (vara)

STYREMØTER
Det er avholdt 4 styremøter i 2017. Styreleder har frem til 1.11.2017 fungert som daglig leder
og prosjektleder på diverse prosjekter. Vi ansatte ny daglig leder fra 1.11.2017.
Det er ikke utbetalt styrehonorar for 2017.
Årsmøtet må avholdes hvert år innen utgangen av mars, datoen i 2018 er tirsdag 20.mars.

ØKONOMI
Regnskapet for 2017 er ført av Adacc AS og revidert av Terje Andersen og Veslemøy Blokhus
Langvik. Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 117 368. Styret foreslår at dette
overføres til klubbens egenkapital. Denne blir da pr. 31.12.17 på kr. 763 669,Styret inngikk, høsten 2017, en ettårig partnerskapsavtale med Bydel Gamle Oslo. Vi har også
fått støtte (aktivitetsmidler) fra BGO for å lage lavterskelaktiviteter for barn og unge på Tøyen
både vår og høst. Vi har i tillegg fått støtte fra FOSEG (Tøyenakademiet), Sparebankstiftelsen
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DNB (Tøyenakademiet), IMDI (inkluderingsmidler/Tøyenakademiet), FREIA (til innkjøp av
Airtrack) og OIK (Inkluderingsmidler).

MEDLEMSTALL
Tøyen Sportsklubb har 1197 registrerte medlemmer i medlemsregisteret pr. 31.12.2017. Vi har
nok muligens flere med, for mange familiemedlemskap har betalt for flere medlemmer og deltar
på aktiviteter for barn, men har kun 1 voksen registrert. Vi har også noen som er registrert uten
fødselsdato, flere med feil dato og andre data. Vi vil forsøke å ta en grundig gjennomgang av
databasen snart.

AKTIVITETER
Vi har i året 2017 organisert og gitt et lavterskeltilbud til barn, unge og voksne innen 16 vidt
forskjellige aktiviteter. Noen har vært organisert gjennom frivillig innsats, enten foreldre eller
nabolagsinnsats - andre har vi hatt profesjonelle trenere til. Vi jobber fortsatt svært tett med
Tøyen Skole og Aktivitetsskole og mener det er en av våre største suksessfaktorer. Vi ser på
barna på Tøyen skole som vår absolutte hovedmålgruppe, og vil fortsette med å fokusere på at
akkurat disse barna skal være så aktive som mulig og jobbe for å fjerne hindre som gjør at de
ikke deltar - som økonomi, kultur, språk og andre ting som står i veien.
Vi har fått bedre tilgang på gymsal og lekesal på skolen dette året og fyllt disse med aktivitet
stort sett hver dag fra kl. 16-19. Vi har også noen aktibiteter i K1.
Aktiviteter gjennomført i 2017: Fotball, basketball, capoeira, allidrett, hip-hop, Zumba,
Inkluderingsdans (i samarbeid med BGO), Yoga, Taekwondo, strikking, styrketrening,
snowboard, sykkel, friluftsgruppe, Lego-klubb.
I tillegg har vi arrangert familieturer gjennom sommeren i samarbeid med DNT Oslo og en
sommerleir i sommerferien i tillegg til “Ø på Snø”.

TØYENAKADEMIET
Vi har i løpet av 2017 uteksaminert kull 2, samt satt i gang med kull 3 av Tøyenakademiet. Ved
å satse på ungdommene i området, håper vi at klubben vil få gode ressurser som ønsker å gå
inn i klubbens administrasjon og drift videre. Vi ønsker også at det kan bidra til å få ned den
høye mobilitet i området og at de som unge lederne tar ansvar både i klubben og i
lokalsamfunnet forøvrig framover.
Vi ser at disse ungdommene raskt har blitt rollemodeller i lokalmiljøet og blir aktivt benyttet
som innspillsaktører for hva ungdom ønsker seg, både av politikere og presse.

TAK har gjennom perioden fått opplæring i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Frivillig arbeid innen både områdeløftsammenheng og i TSK,
Konflikthåndtering/gatemegling
Sosialt entreprenørskap
Trenings- og aktivitetsledelse
Lokaldemokrati
Teambuilding
Førstehjelp
Planlegging og gjennomføring av arrangementer (Tøyenfest, MiniØya, Øyafestivalen etc.)
Omdømmebygging
Planlegge og gjennomføre studiebesøk (TAK 2 - Paris)

OPPSUMMERING
Det har vært nok et spennende år for Tøyen Sportsklubb og vi har blitt involvert i mye. Vi er så
glade i alle de gode ambassadørene TSK har i medlemmene sine og som jobber sammen med
oss for å løfte nabolaget vårt. Vi har fått mange fine historier gjennom året hvordan vår
"vennlige gest”del av kontigenten påvirker bydelen på andre helt andre områder, noe vi er
veldig stolte over!
Sindre Andresen ble ansatt som daglig leder og han har allerede fått tatt tak i svært mange av
tingene som ikke har blitt gjort de siste månedene etter sommeren. Vi gleder oss til
fortsettelsen!
Vi tror at også 2018 vil bli spennende. Den nylig gjennomførte strategiprosessen i samarbeid
både med OIK og Områdeløftet, gjør også at klubben står seg bedre framover, vi får på plass
en klubbhåndbok og vi får alle klare mål å jobbe mot både som styre, administrasjon, trenere,
utøvere, foreldre og andre. Dette blir bra!
Vi er annerledes, vi er inkluderende, vi er Tøyen.
Heia TSK, Norges viktigste klubb!
Oslo, 13.mars 2018
På vegne av styret og administrasjonen,

—————————— ————
Sindre Andresen, daglig leder

——————————————
Karianne Hjallen, styreleder

