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REFERAT STYREMØTE – IL HEI    
HOVEDLAG 
 

STED: HEI Klubbhus,  
TID: Torsdag 19.mars 2020 
 

TIL STEDE: 
Ole-Christian Wiger Sørensen, Morten Kjørholt-Pettersen, John Inge Myrvang, Bente Amundsen, 
Truls Aakre-Thunold 
Fravær: Petter Hovet 
Referat: Kristin Aanonsen 
 

1 Årsmøte 
 

 Planlagt årsmøtet 26.mars er utsatt på ubestemt tid grunnet utbrudd av corona pandemi. 
Ny foreløpig frist er satt til 15. juni. (ref NIF) 
 

 

2 Økonomi (Alle tall holdes internt i Hovedstyret) 
 

 

 Regnskap, okt-nov 2019 
Hovedlag: Inntekt 3,0 mill. Resultat +58’ 
 

 

 Fotball: Inntekt 2,073 mill. Resultat –527’ (svikt cup og kiosk omsetning) 
 

 

 Håndball: Inntekt 977’. Resultat - 60’  
 

 

 Ski: Inntekt 183’ Resultat +20’ 
 

 

 Turn: -260’ (Teknisk regnskapsmessig overføring) 
 

 

 Klubbhus: Inntekt 582’ Resultat +270’ 
 

 

 Il Hei Total: Inntekt 6 822 mill Resultat -374’ 
 

 

 Kommentarer til regnskap 2019  
Hovedlag: Godt når man ser bort i fra overtagelse av gjeld fra gammelt AS 
Håndball: Godt 
Fotball: Bekymring, kostnader bør dempes og inntekter økes. Foreta vurderinger vedr 
trenerkostnader og tap inntekter på cup og kiosk. Idrettslaget må fokusere på å være en 
breddeklubb. De eldste lagene har pr nå en «topp tung» kostnad. Klubbhus og hovedlag 
har i realiteten finansiert underskudd i fotball 
Ski: Ingen vesentlige inntekter og kostnader 
Klubbhus: Godt 
 

 

 Budsjett 2020 
Vedtatt 

 

 Fakturering av trenings og medlemsavgifter 
Faktura for medlemsavgift blir sendt ut til alle medlemmer asap 
Det blir sendt ut varsel om inkasso på åpen post lister i gruppene håndball, fotball og ski 
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Faktura for treningsavgift må avventes siden anlegget og aktiviteter nå er stengt på 
ubestemt tid. 

 NFF har sendt ut tilbakemeldingsskjema for tap av inntekter til alle fotballklubber.  
 

 

 Styreleder skal godkjenne alle større innkjøp på hovedlag, ski, fotball og håndball 
 

 

3 Status ombygning av anlegg  
 

 Garasje: Ferdig  
 Belysning av baner: Ferdig  
 Kiosk: Ferdig  
 Ventilasjonsanlegg i Klubbhus: Pågår   
 Garderobe:  

Ferdig. Kontor sender utbetalingsanmodning på kr 400 000 for gave fra 
Sparebankstiftelsen DnB 

 

 E Sport:  
E Sport rom er ferdig. PC utstyr bestilt 

 

 Brannvarsling og innbruddsalarm:  
Pågår. 3 stk soner i Klubbhus: Oppgang m/utleie, kontor og E-sport rom.  
I tillegg kostnadsfri alarm i ny garasje.  

 

 Asfaltering av P plass:  
Utsettes 

 

 Alle spillemiddelsøknader er sendt inn. 
Revisjonsselskapet v/Are Monsen foretar revisjon for forskudd spillemidler og mva på 
prosjekter. Ernst &Young gjennomgår mva regnskap på alle prosjekter 
 

 

4 Annet 
 

 

 Situasjon corona pandemi 
Alle aktiviteter er inntil videre avlyst fra og med 13 mars 
Hele idrettsanlegget er stengt fra og med 13 mars 
Alle trenere har fått permisjonsvarsel og er permittert fra 23. mars 
Alle øvrige ansatte har fått permisjonsvarsel og er permittert fra 23. mars 
En stilling kontor består inntil videre og blir siden permittert 
Kostnader blir i stor grad kuttet 
Stor bekymring for økonomisk og sportslig betydningen av pandemi 
 

 Fotball cup 
2 stk cuper i april blir avlyst. Man ønsker å flytte disse til høsten for å sikre inntekt på 
disse  

 17 mai 
Feiring blir antagelig avlyst 

 Renhold 
Renhold og matter i Klubbhus reduseres 

 Dugnad papir 
WC og tørkepapir levert og blir hentet av alle lag i uke 13 
30 paller med papir er levert 

 Dugnad Loddbok 
Ønskelig at denne skal gjennomføres. Dugnads ansvarlig undersøker alternative måter 
for digital gjennomføring 
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 Kiosk drift når anlegget åpnes igjen: 
2 bemannede kiosker med 3 personer som alternerer mellom disse. Gir et godt 
inntekstgrunnlag. 

 Ski 
Arrangerer trim-bingo til høsten 

 Kommende Styremøter Hovedlag: 
Mai: 14.05.20 kl. 18.00 
August: 13.08.20 kl. 18.00 
Oktober: 15.10.20 kl. 18.00 
Styremøte Hovedlag med Grupper: 
Juni: Dato ikke bestemt. Sommeravslutning,  
Desember: 17.12.20kl 18.00 Juleavslutning 

  
   
   
 Neste møte: 14.05.20 kl. 18.00 

 
 

 


