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Til medlemmene i Idrettslaget HEI 

Heistad, 23 april 2021 

 

Innkalling til Årsmøte  

Hovedstyret innkaller herved til Årsmøte for IL HEI.  

Årsmøtet avholdes torsdag 3 juni kl. 18.00 på HEI Klubbhus.  
 
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende 
senest torsdag 20 mai, som er 2 uker før årsmøtet. Saker kan sendes til 
mailadresse post@hei-il.no eller sendes som brev til IL HEI v/Styret, postboks 
48 Skjelsvik, 3906 Porsgrunn.  
 
Fullstendig sakliste, med alle saksdokumenter, vil bli gjort tilgjengelig for 
medlemmene senest én uke før årsmøtet. Alle saksdokumenter vil være 
tilgjengelig på kontoret i Klubbhuset. Dokumentene kan også ved henvendelse 
sendes som e-post.  
 
For å ha stemmerett, og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av 
IL HEI i minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, 
og ha gjort opp sine forpliktelser til Idrettslaget  
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 
 
For mer informasjon om årsmøtet, regler om stemmerett, valgbarhet og 
forslagsrett, se Lovnorm for idrettslag (IL HEI) på vår nettside. Ved andre 
spørsmål som gjelder årsmøtet, kan idrettslaget kontaktes på post@hei-il.no    

Møtelokalet vil være tilrettelagt i henhold til gjeldende smitteregler. 

Grunnet smittevern ønsker vi at medlemmene melder seg på årsmøtet. 
Send påmelding til: post@hei-il.no eller mobil 45 26 84 82 

 

 

Velkommen! 

Med vennlig hilsen 

Styret, IL HEI 























 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÅRSBERETNING 
IL HEI E-SPORT 2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Gruppestyret i IL HEI E-sport har hatt følgende sammensetning i 2020: 

Leder:   Snorre Nenseth   På valg: 2022 
Nestleder:  Truls Aakre-Thunold  På valg: 2022 
Styremedlem:  Sindre Karlsson   På valg: 2022 
Styremedlem:  Finn Erik Einarsen  På valg: 2022 
Styremedlem:  Terje Wold   På valg: 2022 

 
Inntil annet blir vedtatt så vil Sportslig Utvalg i IL Hei E-sport bestå av medlemmene i Hei E-sport sitt 
gruppestyre. Sportslig leder for Hei E-sport er Sindre Karlsson og kampkoordinator er Truls Aakre-
Thunold. Finn Erik Einarssen er media og markedskoordinator og dugnadskoordinator er Terje Wold. 
Økonomiansvarlig for Hei E-sport er leder v/Snorre Nenseth. 
 
Hovedfokus for 2020 har vært oppstart av IL Hei E-sport og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til 
dette, samt administrative oppgaver knyttet til driften av Hei E-sport som egen gruppe i IL Hei. IL Hei 
E-sport ble formelt vedtatt og godkjent som egen gruppe i idrettslaget på IL Hei sitt årsmøte 17. juni 
2020. 
 
Sportslig: 
Hei E-sport har revidert gruppen sin sportslig plan for 2020 og denne ligger lett tilgjengelig for alle 
våre medlemmer og andre på IL Hei sin hjemmeside. E-sport gruppen skulle egentlig vært i drift ila 
første kvartal 2020 men oppstarten ble dessverre utsatt grunnet koronasituasjonen. Første 
organiserte trening på E-sport rommet ble gjennomført mandag 21. september 2020. Ved oppstart 
hadde Hei E-sport cirka 20 registrerte utøvere/medlemmer, mens ved utgangen av 2020 hadde 
gruppen vokst til cirka 60 aktive utøvere/medlemmer i aldersspennet 12-16 år. Hei E-sport har 
vedtatt at inntak av nye årskull gjøres ved årsskiftet (inntak for 2009-kullet i januar 2021). Det 
gjennomføres syv E-sport treninger pr. uke i fem forskjellige spill + kampkvelder. Høsten 2020 deltok 
Hei E-sport i seriespill i Rocket League og Overwatch, samt NM i eFotball i regi av Norges 
Fotballforbund. Vi har stort fokus på bredde og seriespillet er derfor også noe nivåtilpasset i forhold 
til lag som blir påmeldt i forskjellige divisjoner. Gjennom «lockdown» i koronaperioden har alle 
treninger og kamper for Hei E-sport blitt gjennomført online og hjemme i fra. Dette har fungert som 
et godt alternativ, men er ikke optimalt sammenlignet med fysisk oppmøte på E-sport rommet. Det 
har vært jobbet mye med rekrutteringsprosessen for å få inn flere trenere og vi har i skrivende stund 
fått inn eksterne trenere til alle våre treningspartier. Fremover så vil ingen nye treningspartier 
startes opp uten at hovedtrener og definert lagleder for nytt treningsparti er på plass. 
 

 



 

 

 

 

 

 
Økonomi: 
IL Hei E-sport sitt budsjett for 2020 ble preget av koronasituasjonen og tapte inntekter, utsatt 
oppstart, manglende kiosksalg osv. Med oppstart i september fikk vi likevel inn treningsavgift for 
høstsesongen, samt noe inntekter på kiosk. Regnskapet for 2020 har dermed avvik i forhold til 
budsjett, men inntekt og kostnadssiden isolert sett viser et foreløpig resultat i pluss (p.t ikke mottatt 
endelig resultatregnskap for 2020). Hei E-sport søkte på totalt 12 forskjellige gave og støtteordninger 
i 2020 og fikk tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB (67 000,-), Sparebankstiftelsen Telemark-
Grenland (25 000,-),  Melkeveien Barnehagestiftelse (7 500,-) og Damegruppa i IL Hei (5 000,-). 
Inntektene fra disse tildelingene er primært for kostdekning ved innkjøp av utstyr og gjennomføring 
av arrangement i regi av Hei E-sport. Treningsavgiften for Hei E-sport er satt til 750,- pr. sesong 
(1500,- pr. år) og betales månedlig over avtalegiro (hvert kalenderår består av to sesonger). 

Lokaler: 
Det nye E-sport rommet i «gamle fotballrommet» fungerte godt som E-sport rom til gjennomføring 
av treninger og kamper i 2020. Kapasiteten på rommet er pr. i dag 14 spillere + 1 trener og om 
medlemsmassen fortsetter å vokse så må vi se på løsninger for å øke kapasiteten (noen av 
treningspartiene er fulle og vi opererer med ventelister på enkelte partier). 

Arrangementer: 
Det er ikke gjennomført arrangementer i regi av IL Hei E-sport i 2020. Etter planen skulle det vært 
arrangert E-sport arrangement på klubbhuset høsten 2020, men dette ble flyttet til senere grunnet 
koronasituasjonen. Planen er at IL Hei E-sport vil arrangere et eget E-sport arrangement og E-sport 
cup på Hei ila høsten 2021. 
 
Annet: 
IL Hei E-sport ble i 2020 registrert som medlemsklubb i Bredde E-sport Alliansen (esportalliansen.no) 
hvor vi sammen med andre idrettslag og frivillige organisasjoner jobber for økt breddeaktivitet for E-
sport i Norge. IL Hei E-sport var i 2020 også medlem av Norges E-sportforbund (NESF). 
 
Hei E-sport har gjennom 2020 jobbet for å skaffe nye samarbeidspartnere til IL Hei og klubben har ila 
vinter/vår 2021 signert to avtaler basert på arbeidet som ble startet opp i gruppen ila 2020 (Viken 
Fiber og Power Brotorvet/Porsgrunn). Arbeidet med å knytte til oss flere samarbeidspartnere 
fortsetter videre inn i 2021. 
 
Hei E-sport er aktive på sosiale medier og har ca. 360 følgere av vår Facebook side som så dagens lys 
i 2020. På vår egne Discord server møtes våre spillere og trenere og denne serveren benyttes også 
under trening og i kamp. Hei E-sport benytter ellers Spond til all kommunikasjon rundt treninger, 
kamper, møter og medlemsregistrering. I 2020 opprettet vi også en egen lukket Facebook gruppe for 
foresatte til spillerne i Hei E-sport. 



 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer 2021: 
- Rekrutering av flere jenter til Hei E-sport 
- Få på plass flere foresatte i verv som lagleder, materialforvalter, koordinator for fysiske del av 
treninger o.l. 
- Kapasitet på E-sport rommet og fordeling av spillere på oppsatte treningspartier 
- Få inn flere trenere i gruppa samt dedikerte trenere til eventuelle nye treningspartier 
 
 
 
 
 
IL Hei E-sport vil takke for et godt samarbeid i 2020 og ser frem til et aktivt 2021! 

 

Heistad 16. mai 2021 
IL Hei E-sport 























































































Fastsettelse av årlig medlemskontingent 2021 

Medlemskontingentene er uendret: 

- Aktive medlemmer kr 500 

- Seniorlaug kr 200 

- Damelag kr 200 

- Støttemedlemmer kr 200 







































IL HEI Hovedstyret 

Hovedstyrets leder:     Ole Christian Wiger Sørensen 

Nestleder og anleggsansvarlig:  Morten Kjørholt Pettersen 

Styremedlem og økonomiansvarlig:  John Inge Myrvang 

Styremedlem:     Bente Amundsen  

Styremedlem     Petter Hovet  

Styremedlem:     Truls Aakre-Thunold  

Styremedlem:     Kathryn Lee Hansen   

Disse er på valg 

Morten Kjørholt Pettersen 

Petter Hovet

Bente Amundsen  

Nytt medlem på valg 

Kathryn Lee Hansen  





 
 
 

Valg av IL HEI Kontrollkomite 

 

Medlem:   
 
Medlem:   
 
Vara medlem:   
 
 
 

 

 





Valg av IL HEI Valg komité 

Fotball:  Svend Ødegård 

Håndball:   Thomas Madsen 

Ski:   Thore Kornmo 

E-sport:  Snorre Nenseth 


