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Heistad 23. januar 2018

Innkalling til Årsmøte 2018 for IL HEI
Styret innkaller herved til årsmøte i IL HEI.

Årsmøtet avholdes Onsdag den 14. Februar klokken 19.00 på Klubbhuset.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 31. Januar som er
to uker før årsmøtet. Saker kan sendes til styreleder Ole Christian Wiger Sørensen på mail ole@cfh.no
eller sendes pr post til IL HEI v/Styre, PB 48 Skjelsvik, 3906 Porsgrunn.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet (7. februar). Alle dokumenter vil ligge tilgjengelig på klubbhuset.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
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Gruppenes årsberetninger
2017

Årsberetning 2017
I. L. HEI Håndballgruppe
Håndballgruppas styre har bestått av:
Leder:
Sportslig leder:
Økonomi:
Arrangement:
Hovedforeldrekontakt:
Sekretær /It

Thomas Madsen
Brit Lundegaard
Halvor Nyen
Bente Larsen
Stian Stiansen
Jeanett Mustvedt

Styret har i perioden avholdt 12 møter, 2 med foreldrekontakter og trenere.
Sportslig leder har deltatt på årets Temakonferanse den 30. og 31. oktober i Sandefjord, arrangert av Region.
Håndballgruppa har bestått av 220 aktive utøvere og 23 trenere fordelt på håndballskole (J/G6-8, J/G9/10),
13 aldersbestemte lag i regionserien (2xJ11, J12, 2xJ13, 3xJ14,2xj15, G12, G13 og G14), ett seniorlag i 3.
divisjon kvinner.
Vi har 10 dommere. Ingen dommerrekruttering denne sesongen.
Brit Lundegaard er valgt inn i styret i Region-sør og valgkomiteen i NHF
I september 2017 arrangerte Håndballgruppa for sjette gang treningsleir i Danmark (Farsø) for spillere,
trenere og foreldre på de aldersbestemte lagene. Treningsleiren har blitt en årlig tradisjon og er en fin
oppstart på sesongen. I tillegg til det sportslige utbytte er det en fin måte å sveise klubben sammen på.
Sportslig
Vi ønsker å gi et tilbud til alle og på de alderstrinna vi har mange spillere har vi flere lag påmeldt i seien. De
fleste laga deltar på B nivå, bare j14 har lag på A nivå. Det bør være et mål å få flere lag på A nivå.
Ved inngangen til sesongen hadde vi meldt på et j18 lag til Lerøy kvalik. Det viste seg etter hvert at det var
stor sprik mellom ambisjonsnivået til spillerne, så noen jenter valgte å slutte. Det førte til at treneren trakk
seg og 3 jenter bytta klubb. Vi måtte trekke j18. Det var også fare for at vi måtte trekke damelaget.
Heldigvis klarte vi i løpet av sommeren å få på plass nok spillere til et seniorlag og har i dag 25
seniorspillere, mange «gamle» Hei jenter.
G13 har innleda et treningssamarbeid med Urædd.
Flere spillere fra J15, J14, J13, G14 og G13 deltar på Region Sør sine talentsamlinger.

Arrangement
Vinterferien 2017 arrangerte vi håndballskole i samarbeid med Urædd. 63 gutter og jenter fra 1-3 klasse
deltok.
Håndballgruppa har arrangert 2 aktivitetsturneringer og 1 miniturnering i Heistadhallen i regi av Region Sør.
Som sesongavslutning ble det tradisjonen tro arrangert Flyball turnering for alle aldersbestemte spillere.
I november arrangerte vi for andre året13 årsdagen i Heistadhallen.
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Det er fortsatt god rekruttering til håndballgruppa.
Det legges ned svært mye innsats av trenere, foreldre og frivillige i alle aldersbestemte lag og seniorlaget i
håndballgruppa. Dette er svært viktig, slik at vi beholder spillere i lagene og det kommer nye spillere til som
har lyst til å spille håndball og være en del av et godt miljø.
Håndballgruppa følger NHFs sitt motto «flest mulig, lengst mulig».
Hei håndballgruppe ønsker å være en pådriver i arbeidet med ”Fair play” og inkluderende holdninger i
idretten. Dette ønsker vi at skal være gjeldene i I.L. HEI som helhet, på treningene, på kamper og på
tribunen.
Økonomi
2017 ble et bra økonomisk år for Hei håndball, regnskapet viser et overskudd på 161 000,- Mot budsjettert
9500,- Overskuddet har hovedsakelig 3 årsaker.
- Trener for j18/seniorlag sluttet før sesongen startet, noe som medførte betydelig reduksjon i
lønnskostnader.
- Inngått en 3 årig ny sponsor avtale med CK som gir oss årlige inntekter på ca 80000,- Flere spillere på damelaget og håndballskolen slo positivt ut mht. innbetaling av treningsavgift,
samtidig ble det innført en mer effektiv fakturering av denne.

Håndballgruppa har en egenkapital på kr. 686 000,- Økonomiansvarlig og leder har deltatt på 3 møter i
økonomisk samarbeidsutvalg. Og vi har også deltatt på møter i rundt budsjett oppsettet for året.
Annet:
Vi har gjennom dette året gjennomført en omfattende rehabilitering av kiosken i Hei hallen etter støtte fra
Gjensidige stiftelsen og masse egen dugnad. Noe som gjør at vi i dag har en kiosk/kjøkken med topp
moderne fasiliteter. Kiosken med nåværende investeringer eies i sin helhet av Hei håndball og det er
håndballen som administrer alle bruk av denne. Vi har et gjenstående møterom som vi ønsker å fikse opp til
å bli et flott møte/oppholdsrom for våre spillere/trenere og utvalg, vi har et håp om å få dette til i løpet av
våren 2018.
Håndballgruppa er avhengig av engasjerte foreldre/foresatte til å utføre alle oppgavene som skal til for å
drifte gruppa på en god og effektiv måte. Vi har nå et fungerende styre, og håndballen drives i sin helhet
uten noen større avlønninger eller godtgjørelser til enkeltpersoner.
Håndballgruppas utvikling har vært i tråd med de mål og visjoner som er vedtatt.
Styret vil takke alle på håndballskolen, spillere, trenere, foreldre og andre ildsjeler som har stilt opp og gjort
det mulig å drive Håndballgruppa i 2017!

Heistad 26. januar 2018
Leder i I.L. Hei håndballgruppe
Thomas Madsen
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HEI FOTBALLGRUPPE
ÅRSBERETNING
2017

Sportslig utvalg har i 2017 hatt følgende sammensetning:

Sportslig leder:
Sverre Andre Sveen
Administrativ leder: Joachim Hillbo
Økonomiansvarlig: Tore Salvesen
Styremedlem:
Jon Egil Rønhaug
Styremedlem:
Kai Aurbekkholen
Styremedlem:
Stian Svendby
Vi har også hatt:
•
•
•
•

* Cupkomité:
* Kiosk:
* Baneansvarlige:
* Materialforvalter:

Truls Thunold
Truls Thunold
Jan Ferstad, Geir Pedersen og Jens Petter Grini
Ronny Larsen

2017
2017 startet på en god måte ved at vi tidlig fikk på plass et fungerende sportslig
utvalg. Vi startet raskt med å jobbe med året og planer ble lagt. Dessverre viser det
seg at ting tar lenger tid enn ønsket, da mange av medlemmene i sportslig utvalg
også har andre oppgaver i fotballen. Likevel ble det et velfungerende år.
Vi har fokusert på å ha en god kommunikasjon med trenere og lagledere. Vi har
avholdt flere trener- og lagledermøter. I tillegg til å informere mye via mail da
nettsiden har vært et sørgelig kapitel frem til høsten. Da tok Ida Sofie grep, og det
ser lyst ut for fremtid hva angår nettsiden.
Økonomisk var 2017 et knallbra år mye takket være at A-lagets 1.runde kamp mot
ODD, og en vårcup som var større og bedre enn på mange år. Dessverre har vi nok
et år gått glipp av en del sponsorinntekter da denne gruppen ikke har fungert etter
ønske. Dette tas nå tak i og vi håper på å kunne komme opp på ønsket
sponsorinntekstnivå i løpet av 2018. Tore Salvesen har også i år gjort en formidabel
jobb med å purre opp og sørge for at det meste av treningsavgifter har kommet inn.

Her håper vi at året blir noe lettere ved at vi nå fakturerer noen måneder tidligere på
året og at også medlemmene kan velge å benytte E-faktura.
Sportslig:
Rekrutteringen er jevn, og vi har også klart å holde det store frafallet i balanse. Ved
årsslutt var det registrert ca. 437 medlemmer i fotballgruppa. Det var totalt ca. 42 lag
fra Hei som var meldt opp i serien i 2017, og vi hadde også jentelag i alle årsklasser
det var tilbud om i Telemark.
På slutten av 2017 fikk vi på plass en trenerkoordinator. Jan Åge Mikaelsen skal i år
bidra med koordinering mellom lagene hva angår hospitering så vel som
trenerveiledning. Dette er et tilbud som har vært savnet, så dette har vi stor tro på vil
utvikle klubben i en positiv retning.
I barnefotballen har vi hatt god rekruttering og et bra sportslig tilbud på alle nivå.
Dette lover godt for tilbudet fremover at så mange er med.
I ungdomsfotballen var ikke frafallet så stort, og også her var det sportslige tilbudet
bra. Sverre Sveen har startet opp en talentgruppe som tilbyr ekstra trening til de
ivrigste og mest talentfulle ungdommene. Han har her fått med seg en del av ODD
spillerne som har sitt opphav i klubben vår.
På damesiden ble det dessverre et år uten lag i fjor. I år har vi derimot fått på plass et
lag i 4.div som består av en del spillere fra fjorårets J16 og en del nye ansikter. Her
har vi også fått på plass et bra trenerteam, så dette har vi tro at på bli bra.
A-laget for herrer spilte i 4. div, og ble i fjor nr 2 i en svært jevn duell med Urædd.
Den største oppturen ble dog at man spilte seg frem til 1.runde i cupen for første
gang og i den kampen fikk vi besøk av storebror i Telemark, nemlig ODD.
Kampen ble som ventet ikke jevnspilt, men en stor opplevelse både for spillere og
publikum.
Anlegg:
Anlegget har fortsatt en fantastisk standard, med unntak av 11’er kunstgressbanen.
Denne er svært moden for utskifting og forhåpentligvis får vi gjennomført dette i
løpet av sesongen 2018.
Heldigvis er vi så heldige at vi har verdens beste anleggskomite. De står på både dag
og natt.
I år har vi nå et ønske om å få på plass en ny kunstgressbane der den eksisterende
gressbanen på 11’er ligger. Dette vil gi oss et nytt løft sportslig, men vi er innforstått
med at det vil kreves mye innsats av både store og små for å få dette gjennomført.

Vi har også fått god hjelp av seniorgjengen, og håper de også i fremtiden vil hjelpe
oss med små og store oppgaver.
Annet:
Vi oppfordrer lagene til å benytte fotballrommet til både fotballfaglige og sosiale
sammenkomster for alle medlemmene. Det er fortsatt mye ledig. Booking av dette
gjøres nå via Ida Sofie på kontoret og man vil med vanlig nøkkelbrikke kunne få
tilgang til dette.
Kiosk:
Kiosken fortsatte den fantastiske suksessen fra i fjor. En stor takk til foreldre og
frivillige som bidro med dugnadsinnsats på dette området. Truls har nok et år gjort
en kjempejobb, og det er trist at 2017 var hans siste år som kioskansvarlig.
Cuper:
Det ble i 2017 arrangert 2 cuper. Det var Vår-cup og Høstcupen. Vår-cup ble nok en
gang en kjempesuksess, og vi vil takke REMA 1000 Heistad for alle bidrag de gir
rundt dette arrangementet. En så stor cup krever mye dugnadsinnsats, og det er på
sin plass å takke alle i cupkomiteen og alle foreldre og spillere som stiller opp til
dugnad.
Økonomi:
Anleggskostnadene står nok en gang for største delen av kostnadene i fotballgruppa
ikke minst nå som vi har både en 9’er og en 11’ er kunstgressbane. Likevel endte
regnskapet med et hyggelig pluss, mye takket være god kostnadskontroll, cupkamp
mot ODD og svært godt gjennomførte cuper.

Utfordringer for 2018:
.
På inntektssiden er vi nå nødt til å få på plass en sponsorkomite, da vi nå går glipp av
store inntekter på dette området.
Som mange år tidligere er det også vanskelig å få rekruttert nye medlemmer og
ansvarlige til de ulike verv og oppgaver vi har i organisasjonen, men ikke større enn
at de nok også i år lar seg løse.
LYKKE TIL MED FOTBALLÅRET 2018

For sportsligutvalg i IL Hei fotball 2017
Joachim Hillbo

IL HEI Skigruppe Årsberetning 2017
Sportslig utvalg skigruppa har i 2017 bestått av følgende:
Sportslig leder:
Økonomi‐ansvarlig *:
Sportslig medlem**:
Sportslig medlem:
Sportslig medlem:
Sportslig medlem***:

John Inge Myrvang
John Inge Myrvang
Thore Kornmo
Rune Sjølie
Øyvind Karlsen
Jostein Mehammer

*Leder John Inge Myrvang har innehatt anleggsansvaret for skigruppa.
**Sportslig medlem Thore Kornmo har hatt ansvaret for treningsaktivitet
***Sportslig medlem Jostein Mehammer har innehatt rollen som web‐ansvarlig.
Styret har hatt 4 møter i 2017 i tillegg til koordinering på treninger og arrangement.

John Inge Myrvang har sittet i anleggenes samarbeidsutvalg, samt også i hovedstyret. Thore
Kornmo har vært i valgkomiteen til hovedstyret.
Sportslig:
Skigruppa har i år hatt en nedgang i sportslig aktivitet i form av deltakelse på trening og
renn. Noe av frafallet skyldes spesialisering mot fotball blant de eldre i gruppa og den
elendige vinteren i 2017. I tillegg er det vanskeligere å nå ut til nye medlemmer når Brattås
skole nekter å dele ut informasjonsmateriell på skolen, slik vi har gjort i mange år. Vi har
imidlertid oppretthold mengden treningsaktiviteter og arrangementer.
Vi har i sesongen 2017 hatt 3 utøvere på Grenland Ski.

Arrangementer:
Grenland Vinter Cup:
I samarbeid med de andre Grenlandsklubbene arrangerte vi også Grenland vinter‐cup med
langrenns skicross. Dette arrangementet måtte flyttes til Jarseng, der vi med nød og neppe
klarte å avvikle rennet i regnvær. Det var 130 deltakere på rennet.
Skikarusell:
Vi arrangerte ingen skikaruseller pga snømangel.

Klubbmesterskap:
Klubbmesterskapet ble avlyst pga snømangel.
Grenland Rulleski Cup:
5. september var vi arrangør av et av rennene i rulleski cupen. Vi hadde arrangementet fra
Heistad barneskole. Et bra gjennomført renn med en fin løype tross dårlig asfalt i Løvsjø‐
ringen. Det var 80 startende løpere.
Skiutstyr byttedag ble også arrangert sammen med Ørn og Gulset på Arkaden i Skien.
Skitrening:
Vinteren 2017:
På grunn av en dårlig snøvinter gikk all hovedsak skitreningen fra Brattås skole med løping og
styrketrening og ballspill gjennom hele vinteren. Vi fikk imidlertid gjennomført 3 skitreninger
på ski i skøyteløype kjørt på fotballbanen, samt at vi tok en tur til Jarseng en mandag.
Trenere gjennom vinteren har i hovedsak vært Thore Kornmo og Jørn Langerud, men Thea
Myrvang, Sara Johnsen og Jostein Mehammer også har steppet inn noen uker hver.
Det har vært fra 1 til 8 deltakere på trening.
Sesongen ble avsluttet med klatring og pizza i Skien Fritidspark i mars.
Høsten 2017:
Vi har også i høst hatt barmarkstreningen på Brattås skole. Det er gjennomført
mandagstreninger fra august helt fram til jul. Oppmøtet har variert fra 1 til 10 barn i alderen
7‐12 år. Trenere har vært Thore Kornmo, Jørn Langerud, Håkon Kornmo, samt at flere
pappaer har vært med på treningen og bistått.
Rulleskitrening:
Vi har også hatt noen rulleskitreninger på onsdager både før og etter ferien. Øyvind Karlsen,
Jostein Mehammer og John Inge Myrvang har gjennomført disse.
Ski samling:
Ingen ski samling gjennomført.
Lysløype og skileik‐anlegg:
Vi har også i år engasjert en entreprenør som har gjort kantslått med maskin i lysløypa i
tillegg til kommunens begrensede slåing. Dette ble svært bra og var vel anvendte penger. Vi
har i tillegg gjennomført 2 dugnader hvor vi har barket betydelige deler av lysløypa, samt
gjort noe manuell rydding langs løypa og i øvre del av skileikbakken.

Seniorgruppa og Jan Ferstad har hjulpet oss med service på snøscooter og snøkanon.
Dugnadsarbeid:
Utover dugnadstimene som er lagt ned i skiløype, skileikanlegg og skihytte, så har gruppa
gjennomført andre inntektsbringende dugnader i form av hallvakt og vår/ høstlotteri.

Økonomi:
Skigruppa har i 2017 gått med et Overskudd på kr 47861,‐ .
Regnskap og budsjett omhandles i eget punkt på årsmøte.
Takk alle sammen for ski‐året 2017!
John Inge Myrvang
Sportslig leder
Skigruppa

IL HEI Turngruppe Årsberetning 2017
Damer:
Stevnedamer startet trening I januar 2017. Vi har trent hver mandag I klubbhuset
Sesongen I fjor var det med 6 damer fra IL HEI + 5 damer fra Stathelle turngruppe
Vi trente frem til vi var på turnstevne i Drammen 26.‐28. Mai 2017
Vi startet opp igjen med trening november 2017
Instruktør for stevnedamer Tone Eriksen og Heidi Eriksen Hem
Tone Eriksen

Herrer:
Herretrimmen har våren og høsten 2018 gjennomført treninger på Brattås Skole hver tirsdag
mellom kl. 19:00 ‐ 21:00.
Det er totalt 12 medlemmer+ trener og har i gjennomsnitt hvert 8‐ 10 personer på
treningene.
Gruppen har ikke deltatt i noen av turngruppens aktiviteter i 2018.
Det er for egen regning gjennomført sommer og juleavslutning
Jan Einar Skarding

Årsrapport for Hei damegruppe 2017
Vi har ved utgangen av året 42 medlemmer.
Det er lite rekrutering så gjennomsnittsalderen stiger, og dermed arbeids- og inntjeningsevnen.
Det har i året som har gått vært avholdt 6 medlemsmøter, sommeravslutning og julemesse og
juleavslutning..
Arbeidsmøter har vi hver mandag formiddag. Da produserer vi varer til julemessa.
Så langt det lar seg gjøre stiller vi opp for idrettslaget både økonomisk og med litt dugnad når det
trengs.
Vi har sponset fotball J 16 med 5000 kr til deltakelse i Norway Cup. Vi ga også 5000 kr til årets TV aksjon.
Det har blitt holdt 10 styremøter i 2017.
Styrets i Damegruppa har bestått av
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem
Styremedlem
Varakvinne:

Audhild Dahl
Margrethe Svendsen
Tove Wold
Gerd Horten
Anne-M Lundeberg
Torhild Gule
Vera Jacobsen
Solveig Ingebrigtsen

Heistad 30.januar 2018
Gerd Horten

92065211
90237302
92646982
92604375
90915722
47261355
97109377
91186101
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Forslag til årsmøte 2018 fra styret i IL Hei
Styret ber årsmøtet om godkjenning til å igangsette følgende tiltak i 2018
 Rehabilitering av gammel 11 er kunstgressbane (bytte gress og div
utbedringsarbeider)
 Rehabilitering av nærmiljøanlegg - ball binge (bytte kunstgress)
 Rehabilitering av sandhåndball bane (bytte av topp dekke og mulig drenering)
 Bygge ny 11 er kunstgressbane på nåværende 11 er gressbane
 Bygge ny lysløype trase i tilknytning til eksisterende anlegg med asfaltdekke og
installasjon for snø produksjon. Overskuddsmasse fra anleggsarbeidene brukes
til å etablere ski leikeanlegg.
 Bygge garasjeanlegg for større vedlikehold redskaper (med mulighet for utsalg
av kioskvarer), samt etablere parkeringsanlegg i front av klubbhus.
Tiltakene er i all hovedsak berettiget spillemidler, og det foreligger en kommunal
forhåndsgodkjenning for 4 av tiltakene (sandhåndballbane og garasjeanlegg er pr i dag ikke
spillemiddelgodkjente tiltak)
Kostnadsrammen på alle tiltak vil være i størrelsesorden ca 20 mill kr og dekkes opp som
følger:
- Spillemidler: 6,8 mill
- Moms kompensasjon: 3,4 mill
- Dugnad: 2,3 mill
- Egenkapital / lån: 7,9 mill
Egenkapital dekkes delvis opp gjennom erstatningsbeløp for tap av eksisterende ski og
lysløype trase,
Finansieringsplan for de enkelt tiltakene vil bli lagt frem for årsmøte.

Postadresse:
I.L. Hei
Postboks 48 Skjelsvik
3906 Porsgrunn

Kontoradresse:
Lundedalen 41
3940 Porsgrunn
Kontortid: Ti/To 09.00-15.00, Ons 15.00-21.00
Tlf. 35 56 22 90

Org.nr 983895654
www.hei-il.no

post@hei-il.no

KOSTNADSOVERSIKT OVER SPILLEMIDDELBERRETIGETE
TILTAK TENKT UTFØRT I REGI AV IDRETTSLAGET HEI 2018

Lysløypetrase:
Tippemidler
Moms komp
Dugnad
Lån/ egen kapital
Sum

3485 000,2091 200,1100 000,3779 800.10456 000,-

Ny 11 er kunstgressbane:
Tippemidler
Moms komp
Dugnad
Lån/ egen kapital
Sum

2500 000,960 000,1100 000,2940 000,7500 000,-

Rehab gammel 11 er:
Tippemidler
Moms komp
Dugnad
Lån/ egen kapital
Sum

800 000,350 000,75 000,1175 000,2400 000,-

Rehab/ ball binge:
Tippemidler
Moms komp
Dugnad
Lån/ egenkapital
Sum

Postadresse:
I.L. Hei
Postboks 48 Skjelsvik
3906 Porsgrunn

83 000,20 000,31 000,32 000,166 000,-

Kontoradresse:
Lundedalen 41
3940 Porsgrunn
Kontortid: Ti/To 09.00-15.00, Ons 15.00-21.00
Tlf. 35 56 22 90

Org.nr 983895654
www.hei-il.no

post@hei-il.no
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Fastsettelse av
medlemskontigent
for 2018

Fastsettelse av medlemskontingent


Ingen endringer fra 2017

SAK 11

Fastsettelse av gruppenes
Treningsavgifter / særavgifter
for 2018

Sak til årsmøte
Endring av treningsavgift for aktive spiller i Hei håndball
Håndballskolen/aktive uten seriespill:
6-8 år
9-10
Aktive i seriespill:
J/G 11 til 13 år:
J/G 14 til 16 år:
18 år/Senior:
Maks beløp pr. familie sette til kr. 3800,Thomas Madsen
Leder Hei håndball

kr. 500 pr. år
kr. 1000 pr. år
kr. 1 600 pr år (uendret)
kr. 1 800 pr år (uendret)
kr. 2 200 pr år (uendret)

Forslag endring Treningsavgift Fotballgruppa

Treningsavgift 2018
Lag
A-lag
B-lag
Damelag
Junior
G 16
J 16
J 14
G14
G13
G12
J12
G11
J11
G10
J 10
G9
J9
G8
J8
G7
J7
G/J 6
Totalt

Antall
25
5
15
30
35
22
24
20
32
22
20
23
10
17
17
18
11
21
10
30
10
30
447

Avgift 2018
3 200
3 200
2 500
2 800
2 200
2 200
2 000
2 000
2 000
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 300
1 300
1 300
1 300
600

Totalt
80 000
16 000
37 500
84 000
77 000
48 400
48 000
40 000
64 000
36 300
33 000
37 950
16 500
28 050
28 050
29 700
18 150
27 300
13 000
39 000
13 000
18 000
832 900

Avgift 2017 Økning 2018
3 200
3 200
2 500
2 800
2 200
2 200
2 000
2 000
2 000
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 300
1 300
1 300
1 300
600

-

Vi har ingen økninger av treningsavgifter for 2018, men setter familiemoderasjon til
4200 kroner pr familie.
Gjelder fra 3 medlemmer og oppover og ikke seniornivå

Treningsavgift Ski 2018
Kr 500

Ingen endring fra 2017

SAK 12

Gruppenes
budsjetter
2018

Gruppenes budsjett 2018 vises i presentasjon i Årsmøtet

v/ John Inge Myrvang

SAK 13

Hovedlag og Klubbhus
budsjetter 2018

Hovedlag og Klubbhus budsjett 2018 vises i presentasjon i Årsmøtet

v/ John Inge Myrvang

SAK 14

Innkomne forslag
til Årsmøte

Sak til årsmøte:
Støttemedlemskap i IL Hei :
1. Støttemedlemskap i Hei IL endres til kr. 100,2. Hei IL skal jobbe aktivt for å skaffe støttemedlemmer og bør jobbe for å ha 1000 støtte
medlemmer innen utgangen av 2020.
3. Trenere og representantene som sitter i hovedstyret og styrene for de ulike idrettene bør være
obligatoriske medlemmer av Hei og få dette dekket av klubben.
- Hovedlaget dekker for styrene.
- De ulike idrettene dekker for sine trenere.

Mvh
Thomas Madsen
Leder Hei Håndball

SAK 15

Valg
Gruppenes Sportslige Utvalg

Gruppenes sportslige innstilling til årsmøte 2018

IL HEI Fotball
Administrativ leder

Joachim Hillbo

Sportslig leder

Sverre A. Sveen

Materialforvalter

Ronny Larsen

Økonomiansvarlig

Tore Salvesen

Cupansvarlig

Karine Brandhaug‐Fjellstad

Lotteriansvarlig

Silje Niemi

Hallvaktansvarlig

Lagleder G12/J13

Anleggsansvarlig

Jan Ferstad/Ronny Simonsen/Geir Pedersen

17. mai ansvarlig

Hans‐Petter Eikedalen

Kioskansvarlig

IL HEI Håndball
Leder

Thomas Madsen

Sportslig leder

Brit Lundegaard

Økonomiansvarlig

Halvor Nyen

Lotteriansvarlig

Stian Stiansen

Arrangementsansvarlig

Bente Larsen

Hallvaktansvarlig

Ann Kristin Gulsrud

Hoved foreldrekontakt

Stian Stiansen

Webansvarlig

Jeanette Mustvedt

Sekretær

Jeanette Mustvedt

IL HEI Ski
Sportslig leder

John Inge Myrvang

Sportslig medlem

Thore Kornmo

Sportslig medlem

Rune Sjølie

Økonomiansvarlig

John Inge Myrvang

Sportslig medlem

Øyvind Karlsen

Sportslig medlem

Jostein Mehammer

SAK 16

Valg av IL HEI Styre
m/Vara og 2 revisorer

Valg av styre, vara og revisor:

Innstilling kommer fra Valgkomite på Årsmøtet

Følgende er på valg:
Ole Christian Wiger Sørensen ………… Gjenvalg
John Inge Myrvang ………………………… Gjenvalg
Reidun Langmyr …………………………….. Ikke gjenvalg, må erstattes

SAK 17

Valg av Valgkomité

Valg av Valgkomité
Styret innstiller til årsmøtet at leder, eller evt medlem fra hver Gruppe (håndball, fotball, ski)
utgjør Valgkomité.

Valgkomité for 2017 har bestått av:
- Sverre Sveen – Fotball
- Thomas Madsen – Håndball
- John Inge Myrvang -Ski

Styret ber videre årsmøtet om mandat til å sette sammen denne gruppen i etterkant av
årsmøtet, dog senest innen 01.06.2018

