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Godkjenning av
stemmeberettigede

1. Protokoll fremlagt i årsmøte

SAK 2

Godkjenning av innkalling og
saksliste

Til medlemmene i IL HEI
Heistad 8. mars 2019

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

Årsmøtet avholdes Torsdag den 28. mars kl. 18.00 på Hei Klubbhus.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende
senest 14. mars som er 2 uker før årsmøtet. Saker kan sendes til IL Hei sin
mailadresse post@hei-il.no eller sendes pr brevpost til IL HEI v/Styret, PB 48
Skjelsvik, 3906 Porsgrunn.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for
medlemmene senest én uke før årsmøtet (21. mars). Alle dokumenter vil ligge
tilgjengelig på Hei Klubbhus.
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 møteog forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett
mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

1

SAK 3

Konstituering
1. Valg av dirigent

2. Valg av referent

3. Valg av 2 medlemmer til signering av protokoll

SAK 4

Gruppenes årsberetninger

I.

Årsberetning 2018
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 månedlige møter, 2 med foreldrekontakter og 2med trenere.
Sportslig leder har deltatt på årets Temakonferanse den 30. og 31. oktober i Sandefjord, arrangert av Region.
Håndballgruppa har bestått av 180 aktive utøvere og 25 trenere fordelt på håndballskole (J/G6-8, J/G9/10),
12 aldersbestemte lag i regionserien (J11,2x J12, J13, J14,2xj15,2xj16, G13, G14 og G16), ett seniorlag i 3.
divisjon kvinner.
Vi har 8 dommere. 3 dommere holder på med dommer 2 utdanning. 15 spillere har gjennomført
barnekamplederkurs.
Brit Lundegaard er valgt inn i styret i Region-sør og valgkomiteen i NHF
Sportslig
Vi ønsker å gi et tilbud til alle og på de alderstrinna vi har mange spillere har vi flere lag påmeldt i seien. J16
og j15 deltar på A nivå sesongen 2018/19.
Sesongen 2017/18 vant j14 både B og C pulja.
Flere spillere fra J16, J15, J14, J13, G15, G14 og G13 deltar på Region Sør sine spillerutviklingssamlinger.
SPU j16, Astrid Solli, Sarah Larsen Syversen, Silje Manku Gayi.
SPU j15: Sofie Madsen, Amalie Salvesen, Rikke Andervik, Synne Segov
SPU g15: Tim Sterner Welfler, Anders Løvåsen, Ragnar Spilling Olsen
SPU g14: Knut Ringsjø Hegge Olsen, Audun Hagen Lægreid, Oscar Larsen Syversen.
I Juni dro 14 glade jenter (j15) med trenere og foreldre på cup til Makarska i Kroatsia. En fantastisk flott tur
med mange fine opplevelser. Vi opplevde fort at det er en litt annen håndballkultur enn vi er vant med, men
vi blei det beste norske laget på vårt alderstrinn.
I september 2018 arrangerte Håndballgruppa for sjuende gang treningsleir i Danmark, Nørresundby for
spillere, trenere og foreldre på de aldersbestemte lagene. Treningsleieren 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.
Arrangement
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.
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Vi har godt med spillere på j 12, j15 og j16 nivå, men det har vært liten rekruttering til håndballskolen og på
9-10 års nivå. Her må det gjøres en innsats.
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
2018 ble et ok økonomisk år for Hei håndball, dog viser regnskapet et underskudd på 73 800,- Mot
budsjettert overskudd på 124 500,- Underskuddet har hovedsakelig 3 årsaker:
- Manglende innbetaling av treningsavgift. Mange må purres flere ganger. Regnskapet går omtrent i
null når vi får inn utestående.
- Noe lavere sponsorinntekter enn forventet.
- Større innkjøp ifm drakter og spillerutstyr enn budsjettert.

Håndballgruppa har en egenkapital på kr. 686 000,- Økonomiansvarlig og leder har deltatt på 2 møter i
økonomisk samarbeidsutvalg. Og vi har også deltatt på møter i rundt budsjett oppsettet for året.
Annet:
Håndball gruppa har igjen hatt et aktivt år, vi ser en bra sportslig utvikling og drift, men vi må holde trykket
opp, jobbe for videre rekruttering fra start nivå og inn på håndball skolen. Vi jobber aktivt for å holde på
trenere og utvikle disse videre. Utvikling har vært i tråd med de mål og visjoner som er vedtatt.
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.
Styret vil takke alle på håndballskolen, spillere, trenere, foreldre og andre ildsjeler som har stilt opp og gjort
det mulig å drive Håndballgruppa i 2018!

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

Sportslig utvalg har i 2018 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:

Karine Brandhaug-Fjellstad
Tor Ove Grønnsberg
Jan Ferstad og Geir Pedersen
Ronny Larsen

Vi er en liten gjeng som holder fotballgruppa i gang. Sliter som mange andre med å
rekruttere riktige mennesker til ulike funksjoner og derfor blir det mange av de
samme som går igjen i ulike verv.
Jan Åge Mikaelsen har i år hatt funksjonen som trenerkoordinator noe han også vil ha
de to kommende årene. Han jobber nå, sammen med sportslig utvalg, langsiktig
med utvikling av trener og spillere slik at vi er godt rustet i fremtiden.
Økonomi
Vi har heller ikke i 2018 fått utnyttet sponsorpotensialet vi burde ha. Fotballen,
håndballen og ski har blitt enig om en felles sponsorsatsing i år så nå gjelder det bare
å komme i gang. Tore holder fortsatt godt tak i innkrevingen av treningsavgifter og vi
har fått inn det meste av disse.
Sportslig:
Rekrutteringen er jevn, og vi har også klart å holde det store frafallet i balanse. Ved
årsslutt var det registrert ca. 430 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.
I barnefotballen har vi hatt god rekruttering på guttesiden og et bra sportslig tilbud
på alle nivå. Vi har derimot litt utfordringer i de yngste jenteklassene for
inneværende år, noe vi må jobbe godt med fremover.

I ungdomsfotballen var ikke frafallet så stort, og også her var det sportslige tilbudet
bra. Her er situasjonen en annen hva angår jentene med flere kull med mange
spillere så det viser seg at med riktig personer på rett sted så er det mulig å få med
jentene.
På damesiden fikk vi på plass et lag etter et år uten, og damene leverte umiddelbart
med å vinne 4.divisjon og spille seg opp i 3.divisjon for inneværende år.
A-laget for herrer spilte i 4. div, og ble i fjor nummer 3 i denne divisjonen. I tillegg
stilte vi lag i 5.divisjon for rekruttene.

Anlegg:
Vi har i løpet av året fått på plass et fantastisk anlegg. Ny 11’er bane med kunstgress,
rehabilitering av eksisterende 11’er bane, nytt dekke i ballbingen, eget snødepo, nytt
høyttaleranlegg og egensykkelparkering. Morten, Geir og Jan som har bidratt mest
av alle i denne sammenhengen har gjort en fantastisk jobb og vi er dem evig
takknemlig. Takk også til styre i hovedlaget som fremforhandlet en så god avtale
med Nye Veier at dette ble mulig å realisere.
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 kontoret og man vil med vanlig nøkkelbrikke kunne få tilgang til dette.
Kiosk:
Kiosken har også i år levert veldig bra resultater og Tor Ove har bidratt veldig bra her.
Litt utfordringer med få spillere på lagene som hadde ansvar for kiosken i fjor førte til
at vi måtte kutte ned noe på antall åpne dager, noe vi håper å få i orden i år.
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 to 11’ er kunstgressbane.

I regnskapet for 2018 er det belastet full baneleie for 2 stk 11’er kunstgressbaner selv
om banen først var klar fra august. Dette gir en totalbelastningen for fotballen vi
mener er urettmessig og bidrar til at vi året 2018 leverer et regnskap med negativt
resultat. I tillegg har vi ikke greid å levere budsjett på treningsavgifter da denne
posten nok var budsjettert litt for høyt i forhold til antall spillere. Ser vi bort i fra den
ekstra regningen vi er påført ved leie av ikke eksisterende bane er vi på balanse
regnskapsmessig også i fjor, noe vi er fornøyd med.
Utfordringer for 2019:
.
Fortsatt er utfordringen å få på plass en velfungerende sponsorgjeng som kan verve
nye sponsorer og vedlikeholde de vi allerede har. I tillegg vil det sannsynligvis
fortsatt være utfordringer med å få folk som ikke allerede er involvert i idrettslaget til
å ta verv og ansvarsområder.

LYKKE TIL MED FOTBALLÅRET 2019

For sportsligutvalg i IL Hei fotball 2018
Joachim Hillbo

IL HEI Skigruppe Årsberetning 2018
Sportslig utvalg skigruppa har i 2018 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 3 møter i 2018 i tillegg til koordinering på treninger og arrangement.
Skigruppa har ca.xx medlemmer pr 31.12.18.
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 solid oppgang i sportslig aktivitet i form av deltakelse på trening og
renn. Det nye rulleskianlegget har bidratt til dette.
Vi har i sesongen 2018 hatt 1 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, det var 130 deltager med‐
Skikarusell:
Vi arrangerte 3 skikaruseller med ganske bra oppmøte

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 50 startende løpere.
Skitrening:
Vinteren 2018:
Vinteren kom litt sent, men når den først kom klarte vi å holde skitreninger i lysløypa helt
fram til påske. Oppmøtet på treningen varierte fra 5‐10 gutter i alderen 8 til 11 år.
Thore Kornmo og Håkon Kornmo ledet treningene med hjelp fra Espen Ødegaarden og
Håvard Låhne. Skiavslutning med pizza og premier hadde vi på ski‐hytta etter påske.
Rulleskitrening:
Før sommer ferien sa Lars Ellingsen seg villig til å stå for rulleskitrening på onsdagene.
Rulleskitreningen fortsatte etter ferien med økende deltagelse. Vi har kjøpt inn 11 par nye
rulleski slik at alle som ikke har egne ski får låne. Med ny rulleskiløype som åpnet i oktober
kom det enda flere som ville være med.
Barmarkstrening høsten 2018:
Vi har også i høst hatt barmarkstreningen på Brattås skole. Thore Kornmo har hatt ansvaret
for denne med litt hjelp fra Espen Ødegaarden og Halvard Kornmo. Det er gjennomført
mandagstreninger fra august helt fram til desember da vi fikk noen cm snø i rulleskiløypa,
nok til å starte opp trening på ski.
Skitrening vinter 2019:
Lars Ellingsen og Thore Kornmo har ledet disse treningene hvor Lars med sin ski‐tekniske
veiledning har bidratt sterkt til stor teknisk utvikling. Deltagelsen har vært stigende og det er
ganske illustrerende når 18 barn stiller opp på skitrening i den nye skiløypa en mandag i
øsende regnvær. Det er spesielt en stor gjeng i 12‐års klassen, samt flere i 9‐års klassen. Vi
får også forespørsler om trening for yngre barn, men har satt grensen ved 2. klasse for å
unngå alt for stort sprik i ferdighetsnivå.

Dugnadsarbeid 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 hogd i deler av lysløypa, samt gjort noe
manuell rydding langs løypa.

Seniorgruppa og Jan Ferstad/Geir Pedersen har hjulpet oss med service på snøscooter og
snøkanon og andre små ting, tusen takk.

Dugnadsarbeid / Bygging av ny rulleskitrase
2018 har vært et meget aktivt år på dugnadsarbeid i forbindelse med bygging av ny
rulleskitrase. Vi startet i april med hogging av skog til ny løype. Så gjorde entreprenøren
ferdig grovplanering av løypa på 1380m frem til august, da vi startet med å reise lysstolper
og planere jord / så i kanter og rundt hele anlegget. Vi satte også opp gjerde i det nye
skileikanlegget og langs gangvei inn til skileikanlegget og rundt skistadion. Takk alle sammen
for en fantastisk jobb og håper dere også kan bidra i 2019, for alt er ikke ferdig ennå.
Ny målbu:
Ønsker også å takke Senior gjengen med Bjørn og Bjørn i spissen for den fantastiske jobben
dere har gjort med ombyggingen av buss skuret til en tidtaker bu. Gjenstår noen småting
som jeg kommer til å spørre dere om i 2019.

Økonomi:
Skigruppa har i 2018 gått med et Overskudd på kr 36090,‐
Regnskap og budsjett omhandles i eget punkt på årsmøte.
Takk alle sammen for ski‐året 2018!
John Inge Myrvang
Sportslig leder
Skigruppa

ÅRSRAPPORT 2018 FOR
IL HEI DAMEGRUPPE
Damegruppa har i 2018 42 medlemmer. Det er ganske stabilt fra 2017.
Vi har arrangert årsmøte, sommermøte, julemesse og en julefest.
Det har vært avholdt 7 styremøter.
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Audhild Dahl
Nestleder
Margrethe Svendsen
Kasserer:
Tove Wold
Sekretær:
Gerd Horten
Styremedlem
Vera Jacobsen
Styremedlem
Anne Margrethe Lundeberg
Styremedlem
Torhild Gule
Varamedlem
Solveig Ingebrigtsen

Aktiviteter i 2018
Vi har hatt arbeidsmøte hver mandag formiddag, sommerferie i juni, juli og august.
På møtene produserer vi håndarbeider og på høsten baker vi også lefser, og alt er til salg på
julemessa i desember.

Vi har hatt 7 medlemsmøter.
Vi startet året med vårt vanlige ost‐ og vinmøte i januar, og i februar hadde vi årsmøtet.
På medlemsmøtet i mars hadde vi besøk av «Aloverakjell» Han er god underholdning.
I april kom Jodle Janne og Banjo Britt med sang og musikk.
På maimøtet var det sang og musikk igjen, denne gangen var det Sigfred Steinhaug og gitaren hans
som besøkte oss.
Så til høstmøtene. På oktobermøtet spiste vi god fiskesuppe og underholdt oss selv.
I november hadde vi demonstrasjon av Mary Kay produkter.
Vårturen i mai gikk til Kristiansand, hvor vi så «The book of mormons»
Sommeravslutningen ble også i år holdt i Skileikanlegget, med reker og tilbehør.
Julemessa var godt besøkt i år igjen, og vi hadde en bruttoomsetning på nesten 100 000 kr.
Julefesten fulgte tradisjonen med julemat og underholdning.
I 2018 har vi gitt:
Fotball G13
Fotball J 12
Fotball J 16
Håndball J 13‐14‐15
TV aksjonen
Heistad febr. 2019

kr. 4500,‐ til cup i Danmark
kr. 5000,‐ til Sør cup på Flekkerøy.
kr. 5000,‐ til Dana Cup
kr.15000,‐ til motivasjonskurs med Anja Edin
kr. 5000,‐

I.L. HEI SENIORLAUG
Årsrapport 2018
Årsmøte 01.februar 2019
på I.L. Hei Klubbhus
Styret har bestått av:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Tore Pedersen
Gunne Heggelid
Kåre Nedrebø
Oddvar Gule
Dag Maas
Anil Prabhakar

Valgkomite:

Lars Knutsen
Bjørn Dahl

Revisor:

Jarl Erik Forså

Antall medlemmer:
Pr. 31.12.2018 har vi 90 medlemmer.
Styremøter:
Vi har hatt 9 styremøter.
Arrangementer:
Hyggekveld 05. januar skulle vi på Bymuseum. Da det ikke var mer en 12 påmeldte
ble dette avlyst.
Årsmøtet den 02. februar 2017 gikk raskt og greit. Etterpå underholdte Dag Maas og
Torgeir Hansen oss med visesang. Det var bare 17 til stede og vi hadde en hyggelig
kveld.
Hyggekveld den 02.mars ble et stormøte for alle. Der vi hadde innvitert damegruppa i
Hei. Tone og Leif Harald Bergseth fortalte om bestigningen av Mount Everest med
foredraget «Sammen er alt mulig». 47 kom og hørte foredraget.
Den 06. april kom Ingulv Burvald og han vil fortalte om «Sølvfremstilling på Herre
midt på 1500-tallet» med 18 tilstede.

Møte den 27. april inviterte styret dugnadsgjengen til avsluttende hyggemøte.
Dugnadsgjengen på 5 personer forsøker å holde klubbhuset med tilhørende
nærområder i orden med fortløpende vedlikehold.
På møtet den 07. september kjørte vi en Quiz. Det var 14 tilstede som hadde en
trivelig kveld.
På møte den 05. oktober hadde vi nok en gang besøk fra Bjørn Bremdal. Han fortalte
om «Verdens største gjenværende kanoner fra 2. verdenskrig». Godt foredrag og
hyggelig samvær. Deltagere 22.
Til hyggekvelden den 02. november kom Tor Kjetil Gardaasen og fortalte om
«Heistad, Eidanger og Porsgrunn på 50- tallet». Det kom 20 personer.
Fredag den 07. desember inviterte vi til juleavslutning med juletallerken. Da kom
Magne Wraa og fortalte om «Jaktturer til Canada etter bjørn & rein &..». Hyggelig og
godt foredrag. Etterpå spiste vi, 27 personer, en herlig juletalerken fra Cafe Kopp.
Etterpå hadde vi Quiz og utlodding
Den gode maten vi har serverer dette året, har vært kjøpt inn fra lokale bedrifter,
mest fra Cafe Kopp.
Det har tilsammen vært 165 deltagere på møtene våre i 2018 - til sammenligning 145
i 2017.
Det har vært krevende å finne gode foredragsholdere, men vi håper at de av
medlemmene som har møtt opp har hatt glede av det vi har kunnet presentere.
For året 2018 har aktiviteten i Seniorlaug og Dugnadsgjeng gitt samlede inntekter på
vel 46.000 kr. Tilsvarende var utgiftene på vel 50.000 kr med et regnskapsmessig
underskudd på 4.318 kr. Våre; Seniorlauget + Dugnadsgjengen har samlet kasse +
bank-beholdning på 91.373 kr mot 96.980 kr ved forrige årsskifte. Vi nevner her at vi
fra og med 2018 har søkt og fått skjenkeløyve for våre møter – kostnaden for denne
er 500 kr pr. møte.
Styret vil tilslutt takke for seg og ønske det nye styret og foreningen lykke til med
videre arbeid.

SAK 5

Hovedlagets årsberetning

Årsberetning for IL HEI 2018
Styret har bestått av
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Ole Christian Wiger Sørensen
Morten Kjørholt Pettersen
John Inge Myrvang
Bente Amundsen
Petter Hovet

Styret har hatt 10 Styremøter i 2018
Revisor

Are K. Monsen og Tore Salvesen

Idrettslaget har lagt bak seg et 2018 med god sportslig aktivitet i alle grupper. Aktiviteten rundt anleggsdrift og
bygging har også vært enorm i 2018. Medlemsmassen er stabil og forventes å øke jevnt de neste årene. Et
idrettslag som HEI, med stort lokalt engasjement og fokus på lagidrett er vi en viktig og miljøskapende faktor i
vårt nærmiljø.
Håndball:

Meget godt jobba sportslig i 2018. Høy aktivitet. Leverer et år med negativt resultat i 2018.

Fotball:

Meget godt jobba sportslig i 2018. Høy aktivitet. Leverer et med negativt resultat i 2018.

Ski:

Meget godt jobba sportslig i 2018, Høy aktivitet. Leverer et positivt resultat i 2018.

Turn:

Nok et år med lav aktivitet. Sliter med å få på plass et sportslig utvalg / styre. Det er nå kun
herre og dameturn som er aktive. Det vil bli besluttet at denne gruppen legges ned ila 2019
dersom ikke det skjer et under første halvår.

Klubbhus:

Klubbhuset hadde et godt år. Både leieinntekter og grasrotandelen økte i 2018. total
omsetning utgjorde kroner 515 000,‐. Klubbhuset leverte et overskudd i 2018 på
kroner 285 000,‐. Grunnen for dette resultatet var at vi ikke fikk tid til de planlagte
renoveringene som lå spikret i 2018.

Hovedlag:

Hovedlaget har hatt et aktivt år og har blant annet i 2018 stått for tidenes innvestering på
anleggs siden i idrettslaget. Kommer tilbake til dette i eget punkt. Hovedlaget hadde en
totalomsetning på kroner 1 773 000,‐ og leverte et underskudd på ‐ 317 400,‐. Største
årsaken til dette er at en del av kostandene ifbm anleggsbygging har blitt belastet regnskapet.

Dugnad:

Dugnad er idrettslagets viktigste bidragsyter og fundamentet for klubbens
driftsmodell. Gjennom et år produseres 1000vis av dugnadstimer innenfor alle grupper.
Trenere, lagledere, foreldre, besteforeldre med flere stiller alle opp daglig for å holde
idrettslaget i gang. Det er dette som gjør HEI gode. Ulike verv og posisjoner i idrettslaget kan
være vanskelig å fylle, men vi gir oss ikke. Vi får det til hver gang.
Vi må også takke Damegruppa og Seniorlauget for det arbeidet de nedlegger i HEI.
Anleggsgjengen skal også få en stor takk. De gjør en enorm innsats og det et helt avgjørende
for at det sportslige skal opprettholdes. Håper alle forstår at den jobben og tiden som legges
ned her er over all forventning. Tusen takk også til alle andre som er med å bidra med dugnad
for HEI. Det er helt avgjørende for vår eksistens.

Økonomi:

Inntekt, kostnadskontroll og god budsjettstyring har vært viktig for styret i 2018 og vil være
det videre fremover også i årene som kommer. Hei har store anlegg å drifte og krever mye.
Klubbhuset har nådd en alder hvor vi ser at kostnadene for vedlikehold vil øke betydelig
fremover. Styret er klar over dette og vil jobbe aktivt får å ha en sunn økonomi for å håndtere
dette fremover. Det er fortsatt store planer for anleggsutvikling i klubben og utviklingen av
anlegget på HEI har fått og vil få stort fokus også inneværende år. Det er derfor viktig at
idrettslaget fremover tjener penger.
Resultatene i 2018 var helt ok, og nesten som forventet. Vi fikk et totalt underskudd på kroner
– 152 000,‐ mot et budsjett overskudd på kroner 202 500,‐
Total omsetning utgjør kroner 5 678 000,‐ mot et budsjett på kroner 6 088 000,‐
Idrettslaget blir fra 2019 Revisjonspliktige.

Prosjekterte 2018
2018 var det året IL HEI skulle gjøre tidenes løft på anleggssiden. Kan nevne følgende.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ny kunstgressbane 11` er
Rehab Kunstgressbane 11´er
Rehab ballbinge
Bygging av nytt rulleskianlegg 1500 meter med lys
Bygging av stort snødeponi
Utvidelse av parkeringsplass
Bygging av nytt skileikanlegg
Klargjort for bygging av ny flerbrukshus/garasje (grunnarbeid+såle)
Investert i ny skiltplan
Investert i områdesikring

Totalt i 2018 er det investert ca 15‐16 millioner kroner i anlegget på IL HEI. Det er det vi kaller
for tidenes løft for idrettslaget. Vi har bygd anlegg for fremtiden og er nå rustet for å ta imot
mange nye medlemmer til idrettslaget. Forhandlingene med Nye Veier førte frem og
idrettslaget mottok 10 millioner kroner våren 2018. Alle prosjektregnskaper er sendt inn og
godkjent av fylket. Målsetningen er å sitte igjen med god egenkapital etter at tippemidler,
mva kompensasjon og tilskudd fra Porsgrunn kommune er tilbakeført idrettslaget. Hva denne
summen blir vet vi først ila våren 2019.

Hva skjer i 2019
‐

‐

Vi satser masse på anleggsutvikling også i 2019 og kan røpe følgende aktiviteter.
1. Bygge nye kiosk
2. Bygge ny garasje/flerbrukshus
3. Bygge 2 stk nye garderober
4. Satt av 400 000 til renovering av Klubbhuset

Organisering:
Styret har hatt over flere år fokus på organiseringen i idrettslaget og hvilke arbeidsoppgaver som er
viktige, og som må forankres i idrettslaget gjennom ansatte og ikke på dugnad. Dette er strategisk
valgt for å sikre idrettslagets fremtid, men også med tanke på HEI sin størrelse både på medlemmer og
omsetning. Det er viktig å presisere at IL HEI har blitt en bra bedrift med et stort lokalt ansvar og et
arbeidsgiveransvar å ta vare på. Gjennom de siste år har vi sett at profesjonaliseringen av klubben har
vært vellykket men også helt nødvendig. Kristin Annonsen arbeider fom januar 2019 i 80 % stilling. Ida
sa opp sin stilling og hadde sin siste arbeidsdag 31 desember 2018. Det er derfor en glede at vi nå har
ansatt Kim Bøhm i en 50 % stilling som skal i hovedsak arbeide med utleie av klubbhus og utvikling av
dette. Han skal også arbeide knallhardt med sponsorer for hele idrettslage, og være en støttespiller for
de enkelte gruppene. Vi er sikre på at dette valget vil gi idrettslaget både økte inntekter og en bedre
professionalitet. Styret i IL HEI ser LYST PÅ FREMTIDEN!!!!

Takk for et fantastisk 2018 til alle HEI medlemmer. Dere er alle en grunn til vår suksess

Heistad 21.03.2019

For IL HEI

Ole Christian W Sørensen

Styreleder

Morten K. Pettersen

John Inge Myrvang

Nestleder

Økonomiansvarlig_

___

Bente Amundsen

Petter Hovet

Styremedlem

Styremedlem

SAK 6

Gruppenes regnskap

Årsregnskap for damegruppa 2018.

Driftresultat
Utgifter
4300
5330
5900
6550
6860
6900
7450
7451
7791

Innkjøp‐ julemesse
Styrehonorar
Blomster‐gaver
Driftsmatriell‐rekvisita
Møter sosiale utgifter medlemmer
Telefon, porto bankgebyr
Tilskuddorganisasjon
‐ idrettslag
Tilskudd til klubbhuset
Annen kostnad
Sum

30302,62
10000,00
3842,70
1782,00
66 635,44
5250,00
34500,00
100000,00
252312,76

Inntekter
3160
3920
3960
3999
8040

Dugnad‐julemesse
Kontingent
Lotteri‐møter
Diverse inntekter
Renterinntekter
Sum
Differanse

99220,00
10983,00
103328,00
1247.00
214778,00
37534,76
252312,76

Underskudd

Balanse

1900 kasse
1920 bank
1921 bank

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

37,81
5947,64
237331,34
243316,79

1900 kasse
1920 bank
1921 bank

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

47,85
14160,84
191573,34
205782,03
37534,76
243316,79

Underskudd
Utestående

fordring

Kasserer

kr.5000,00
Formann

Revisor

SAK 7

Hovedlagets regnskap

SAK 8

Revisjonsberetning

SAK 9

Baner og Anlegg

Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:

IL I-lei Kunstgressbane

Anieggsnr.

Anleggseier:

IL Hel

Kommune: Porsgrunn

Regnskapet er

0

Deiregnske

® 5uttrenskap

for perioden I

71256

30.1 1.20f 7

Sted

02.04.2018

À’

2c)

Porsgrunn

til

Dato

Underskrift anleggseiec

Anlegget er fullført samsvar med planen

2

Porsgrunn
Sted

Dato

Regnskapet er kontrollert. Revisoraftest er vediagt.

o4Z. t

Porsgrunn
Sted

n’ri-u ‘hçrevisjon

Stempel og uners rift revisor

Dato

Finansiering av anlegget
Budsjett i

søknaden

Regnskap

Søknadsbeiøp spdlemtdler
Utbetalte spilIemldier
Egenkapital
Kommunale tilskudd (Inki ikke utbetalte tilskudd)
Fytkeskömmùnale tilsküdd (inkl. ikke-Utbetafte tIlskudd)
Private tilskudd/gaver kontanter
.ndie tilskudd
Lån
um kontantinntekter

2 325 000

2 494 842

Verdi av dugnad
Sum samlet finansiering i søknaden

75000

259734

2 400 000

800000
198675

2

so

1326325

Innvilgede spillemidler som ikke er utbetalt enda
Andre utestående fordringer
Sum samlet finansiering i regnskapet

Kulturdepartementet

V-0060 8

2 754 576

Kulturdepartementet
Avdeling for sivilsamfunn og Idrett
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 2480 64
postmottakkud.dep.no

K

——

Navn p anlegget: 1LHe $sbane
Anleggsnr. 71256

Utgifter
Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som postene i det godkjente budsjettet
Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.
Budsjett I søknad
1)
2)
3)
Sum kjøpte
Mva. på kjøpte Verdi av
varer og
varer og
dugnad
tjenester*
tjenester

Hovedpost

Regnskap
Kjøpte varer
og tjenester

Sum
totalverdi
i ÷2+3

Beta’t mva.

Sum
totalverdi

Verdi av
Sum
betalte utgifter dugnad

Täskuddsbereftiede utgifter
I Gr;— —;:

I

—

.

:

aôoø

—

—.

3
:

‘

45OO

.

q

_.

—

!_—:ii

2 250 000
75 000
0

—t)--,,
z—.

I Iyg9II.diii

-—

—

1

JD:d
8

—

—

:

ruc
—

0
0
75000

i

12
‘

-

16
—

«

I
f___________________

2 195 O4
22 063
80259
81 841

81 841
43330
71 445
0
G

43330
259734

0

0

0
0

0
0

0
0
0

___

0
0
0

I

9 i
2fl4’”’

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

iç,::;---•
2Z

?
5t
V’

26

r

28________________

T

G’________________

-“

1 860000

Sum

tJ

465000

75000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2400000

71 445
259734
0
0
0
0
9

0
0
0

0
0
0
0
0

—

—-

2 95 904
22 O5
80259

0
0

0
0

—

1
!

16 36
aee

0
0
0

—

;-0

439 8f
4 413
16052

I 756723
17 5ô
642o?
47
3466’(
TI

0
0
0
0
0
0
0

Z
‘

2010162

484683

0,.
0
2494842

0
0
259734

0
2154576

lldcetuskuddsberefflgede ut ifter

4

!__________

Sum

-

-

Samlede utgifter

2 400 000

2 494 842

Felter som skal Fylles ut ved søknad om mva-kompeneasjon:
Betalt mva,*
4846Ø
Fradragsbereiliget mva.*

Søknadsberettiget mva.*

484680

*Betalt mva. for ti[skuddsberetlgede utnifter
*Fradragsbereftiget mva. er inngående mva, som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registeret
Søknadsberettiget mye, er den summen det kan søkes om kompensasjon for

v-0080 B

2 754 576

II

TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35917030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 BØ
TIf.: 35 05 90 00

IL Hei

Organisasjonsnummer:
985 867 402

Porsgrunn

Vår ref,: 19/322/inv
Deres ref:
Arkivref.: 805200

Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende regnskap for anlegg nr 71256
Kunstgressbane Porsgrunn kommune

—

-

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende
regnskapet for anlegg nr 71256, avsluttet per 31.12.2018. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS
4400 Avtalte kontrollhandlinger og Kulturdepartementets retningslinjer i V-0732 Bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
—

-

Den samlede totalsum for dette prosjektet er på kr 2 754 576.
Kontrolihandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av
anleggsregnskapet og de oppsummeres som følger:
Vi har kontrollert at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder at bare utgifter til tilskuddsberettigede
elementer inngår som en del av de tilskuddsberettigede kostnadene
oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk betalt merverdiavgift og at det ikke er
krevd fradrag for inngående merverdiavgift for disse beløpene
utgifter er attestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter
inn- og utbetalinger som vedrører anlegget, er foretatt fra den konto som er oppgitt for dette
formål
det er et klart skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige drift
verdien av dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatter er i samsvar med retningslinjene
for verdsettelsen av disse postene og i samsvar med budsjettet som er godkjent av
fylkeskommunen
dersom det er betalt for arbeid eller materialer (ytelser) som i søknaden var oppført som
dugnad, gaver og/eller rabatter, er verdien av ikke-betalte utgifter i regnskapet nedjustert
med tilsvarende beløp
regnskapssammendraget, som sendes fylkeskommunen, er i samsvar med det kontrollerte
regnskapet

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at utgiftene er tilfredsstillende dokumentert.

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no

•• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON 11(5

Vi rapporterervåre funn nedenfor:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Med hensyn til punkt i har vi funnet at inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder
at bare utgifter til tilskuddsberettigede elementer inngår som en del av de
tilskuddsberettigede kostnadene.
Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk
betalt merverdiavgift og at det ikke er krevd fradrag for inngående merverdiavgift for disse
beløpene
Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at utgifter er tilfredsstillende attestert og anvist av
personer med de nødvendige fullmakter
Med hensyn til punkt 4 har vi ikke fått opplysninger om hvilken bankkonto som er brukt i
forbindelse med prosjektet
Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at det er et klart skille mellom byggeregnskapet for
anlegget og den øvrige drift
Med hensyn til punkt 6 har vi funnet at verdien av dugnad, gaver (utenom pengegaver) og
rabatter er i samsvar med retningslinjene for verdsettelsen av disse postene
Med hensyn til punkt 7 har vi ikke funnet at det er betalt for arbeid eller materialer (ytelser)
som i søknaden var oppført som dugnad, gaver og/eller rabatter
Med hensyn til punkt 8 har vi funnet at regnskapssammendraget, som sendes
fylkeskommunen, er i samsvar med det kontrollerte regnskapet

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår
kunnskap og blitt rapportert til dere.
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor i denne rapport og
skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Telemark fylkeskommune og
anleggseier.

Skien, 20. februar 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Kjeft Ekman
oppI ragsansva rlig/
statsautorisert revisor

lngebjørg N. Vibeto
oppd ragsrevisor

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:

Heibanen gress

Anleggsnr.

Anleggseier:

IL Hel

Kommune: Porsgrunn

Regnskapet er

0

DeIre9nsk

® Sluttregnskap
Porsgrunn
Sted

for perioden

48078

29.11.2017

Dato

til

3112.2018

Underskrift anleggseier

Anlegget er fullført I samsvar med planen
Porsgrunn
Sted

Dato

Regnskapet er kontrollert. Revisorattest er vedlagt.

/

L_ Telemark
Jt4fl,uflereVlSJOI

% ti

Porsgrunn
Sted

Dato

l

,‘

Stempel og underskrlft revisor

Finansiering av, anlegget
Budsjett i
søknaden
Søknadsbeløp spillemidler
Utbetalte spillemidler

Egenkapital

Regnskap

c»
726325

Kommunale tilskudd (inkl, ikke-utbetalte tilskudd)
Fylkeskommunale tilskudd (inkL ikke-utbetalte tUskudd)
Private tilskuddlgaver, kontanter
Andre tilskudd

6265097

eoe ooo

Lån

3172675

Sum kontantinntektet

6 400 000

7 093 097

Verdi avdugnad
Sum samlet finansiering I søknaden

1100000

673675

7 500 000

Innvilgede spillemidler som ikke er utbetalt enda
Andre utestående fordringer

Sum samlet finansIering I regnskapet

Kufturdepartementet

V-0060 B

7 766 772

Kulturdepartementet
Avdeling for sivlisamfunn og Idrett
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22248064
postmottak@kud.dep.no

IKS

Navn pâ anlegget: heibanen gress
Anleggsnr 48078
Utgifter
Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som postene i det godkjente budsjettet.
Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.

Hovedpost

Budsjett I søknad
I)

3)
Mva. på kjøpte Verdi av
varer og
dugnad
ljenester*

Sum kjøpte
varer og
tjenester

Regnskap
Kjøpte varer
og tjenester

Sum
totalverdi
i +2+3

2)

Verdi av
Sum
betalte utgifter dugnad

Betalt mva,

Sum
totalverdi

-se__________________
2200 000

550 000

2 760 005

2
3

840000

21D000

105000e

100000

4

iooooo

250Ö0
25000

6
8

1400000
400000

350000

125005
125005
1750000

590554

120000

600005

108804

47201

127396

t64
251879

—

3

—

1

I 799 435
26f4485

63198

15OO
1476G

0
7899v
738193
236006

/79Q5

flA’fl

9 ,

-

—--—‘-

359 B8Ï
522697

1035517

6
G

I

—

I 439 548
2091588

I

1100000
—

673675

134316
673675
0
0

0
0

—
—

e.

‘

p-.

2
2

2
2

,

o—

»‘

‘,—‘,

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3

2

236005
159245
1294396
38026

169245
8294398
38025
134315
0
0
0

110000

R’

2

___________

I 799 435
261448$
0
76996
738193

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

,

2

,,

-—..

2

0

.

0kr

....

2

..

0—

2
-.

i1o0000J

7500000

5701340

1.391757

0

0

0

0

0
0

0
0

0
7093097

673676

0
7765772

-

:2

-

4

-

-

-

-

-

-

6

7

..,

..

.

8
.

10

:

Il

..

-

-

—

-

-

—

-.

S

-

12
13

14
15

-

Sum

-

7 500 000

Samlede utgifter

Felter som skal

fylles

ut ved

-

.

-

7 093 097

søknad om mva.kompens. sjon:

Betalt mva.*
Fradragsbereuiget mva.*

1391757

Søknadsbereftiget mva.’

1391757

*Betalt mva, for tilskuddsbeiettieed.e utlfter
*Frauragsbereftiget mva. er inngående mva. som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registeret
*Søknadsberettiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for

V-0080 B

7 766 772

•• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.: 35917030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
Distri kts kontor:
Postboks 83, 3833 BØ
TIf.: 35 05 90 00

IL Hel
Organisasjonsnummer:
985867402

Porsgrunn

Vår tef.: 19/321/inv
Deres ref:
Arkivref. 805200

Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende regnskap for anlegg nr 48078
gress Porsgrunn kommune

—

Heibanen

-

Vi har gjennomført de kontrolihandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende
regnskapet for anlegg nr 48078, avsluttet per 31.12.2018. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS
4400 Avtalte kontrollhandlinger og Kulturdepartementets retningslinjer i V-0732 Bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
—

-

Den samlede totalsum for dette prosjektet er på kr 7 766 772.
Kontrolihandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av
anleggsregnskapet og de oppsummeres som følger:
Vi har kontrollert at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder at bare utgifter til tilskuddsberettigede
elementer inngår som en del av de tilskuddsberettigede kostnadene
oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk betalt merverdiavgift og at det ikke er
krevd fradrag for inngående merverdiavgift for disse beløpene
utgifter er attestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter
inn- og utbetalinger som vedrører anlegget, er foretatt fra den konto som er oppgitt for dette
formål
det er et klart skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige drift
verdien av dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatter er i samsvar med retningslinjene
for verdsettelsen av disse postene og i samsvar med budsjettet som er godkjent av
fylkeskommunen
dersom det er betalt for arbeid eller materialer (ytelser) som i søknaden var oppført som
dugnad, gaver og/eller rabatter, er verdien av ikke-betalte utgifter i regnskapet nedjustert
med tilsvarende beløp
regnskapssammendraget, som sendes fylkeskommunen, er i samsvar med det kontrollerte
regnskapet

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at utgiftene er tilfredsstillende dokumentert.

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no

•• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Vi rapporteter våre funn nedenfor:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Med hensyn til punkt i har vi funnet at inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder
at bare utgifter til tilskuddsberettigede elementer inngår som en del av de
tilskuddsberettigede kostnadene.
Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk
betalt merverdiavgift og at det ikke er krevd fradrag for inngående merverdiavgift for disse
beløpene
Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at utgifter er tilfredsstillende attestert og anvist av
personer med de nødvendige fullmakter
Med hensyn til punkt 4 har vi ikke fått opplysninger om hvilken bankkonto som er brukt i
forbindelse med prosjektet
Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at det er et klart skille mellom byggeregnskapet for
anlegget og den øvrige drift
Med hensyn til punkt 6 har vi funnet at verdien av dugnad, gaver (utenom pengegaver) og
rabatter er i samsvar med retningslinjene for verdsettelsen av disse postene
Med hensyn til punkt 7 har vi ikke funnet at det er betalt for arbeid eller materialer (ytelser)
som i søknaden var oppført som dugnad, gaver og/eller rabatter
Med hensyn til punkt $ har vi funnet at regnskapssammendraget, som sendes
fylkeskommunen, er i samsvar med det kontrollerte regnskapet

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår
kunnskap og blitt rapportert til dere.
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor i denne rapport og
skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Telemark fylkeskommune og
anleggseier.

Skien, 20. februar 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Kjell’Ekman
opparagsansva rlig/
statsautorisert revisor

lngebjørg N. Vibeto
oppd ragsrevisor

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:

Helstad Rulleskianlegg

Anleggsnr.

Anleggseier:

IL Hei

Kommune: Porsgrunn

0

Regnskapet er

®

Delreonsk
Siuttregnskap

Porsgrunn
Sted

73401

for perioden

i

241L —t

7

31.102018

Underskrift anleggseier

Dato

Anlegget er fullført i samsvar med planen

til

15.01.2018

1

I

Porsgrunn
Sted

Dato

Regnskapet er kontrollert. Revisorattest et vedlagt.
Porsgrunn
Sted

r

Dato

Stemeg

eern rk
I KS
r1son
dlCnff ri6r

Finansiering av anlegget
Budsjett I
søknaden
Søknadsbeløp spillemidler
Utbetalte spillemidler

Regnskap

i 575000

Egenkapital

16 276 151

Kommunale tilskudd (Inkl. ikke-utbetalte tilskudd)
Fylkeskommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)
Private tilskudd/gaver,
Andre tilskudd
Lån
Sum kontantinntekter

19914151

Verdi av dugnad
Sum samlet finansiering i søknaden

19 914 151

4 004 932

kontanter

2 063000
4004932
540300

Innvilgede spillemidler som ikke er utbetalt enda
Andre utestående

fordringer

Sum samlet finansiering

i regnskapet

Kulturd epartementet

v-0080 fl

4 545 232

Kulturdepartementet
Avdeling for sivilsamfunn og idrett
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 80 64
postmottak@kud.dep.no

Navn pâ anlegget:
Anleggsnr.
Utgifter
Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som postene

i

det godkjente budsjettet.

Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.

Hovedpost

Budsjett I søknad
1)
2)
3)
Sum kjøpte
Mva. på kjøpte Verdi av
varer og
varer og
dugnad
tjenester*
tjenester

Regnskap
Kjøpte varer
og tjenester

Sum
totalverdi
1+2+3

Verdi av
Sum
betalte utgifter dugnad

Betalt mva.

Sum
totalverdi

TÉlskuddsberettlgede utgifter
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2554751
154554
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75 000
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2 665

2703 5O

75 876

56050
5$7 191

f4Of
148 798
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13 325
3 379 351
0
0
70053
733 959
0

I 3 325
3 379 351
0
0
70053
7

.

gs
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77382
46076
121 281

0
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0
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Sum
ikke tiIskuddsbereftigede ut ifter

3

0

—

—

-

I 733 231

0
0
8 666 155

..

909 04t

3 636 185

0
0
0
0
0
0
4 545 23Z

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
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0
0
0
0

0
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0
0
0
0
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4645232

mva-kompensiisjon:
909046

dragsberettiget mva,’
I Søknadsberettiget mva.

909046

*Betalt mva. for tilskuddsbecettlgede utgifter
*Fradragsreftiget mva er inngående mva som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registeret
søknadsbereftiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for

V-OO8O 8

-

5085632

•• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.: 35 91 70 30
e-post: post-tkr@tekomrev.no
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 80
Tif. 35 05 90 00

IL Hei

Organisasjonsnummer:
985 867 402

Porsgrunn

Vår ref. 19/323/inv
Deres ref:
Arkivref. 805200

Rapport om resultat av kontrolihandlinger vedrørende regnskap for anlegg nr 73401
Rulleskianlegg Porsgrunn kommune

—

-

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende
regnskapet for anlegg nr 73401, avsluttet per 31.12.2018. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS
4400 Avtalte kontrollhandlinger og Kulturdepartementets retningslïnjer i V-0732 Bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
—

-

Den samlede totalsum for dette prosjektet er på kr 4 545 232.
Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av
anleggsregnskapet og de oppsummeres som følger:
Vi har kontrollert at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder at bare utgifter til tilskuddsberettigede
elementer inngår som en del av de tilskuddsberettigede kostnadene
oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk betalt merverdiavgift og at det ikke er
krevd fradrag for inngående merverdiavgift for disse beløpene
utgifter er attestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter
inn- og utbetalinger som vedrører anlegget, er foretatt fra den konto som er oppgitt for dette
formål
det er et klart skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige drift
verdien av dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatter er i samsvar med retningslinjene
for verdsettelsen av disse postene og i samsvar med budsjettet som er godkjent av
fylkeskommunen
dersom det er betalt for arbeid eller materialer (ytelser) som i søknaden var oppført som
dugnad, gaver og/eller rabatter, er verdien av ikke-betalte utgifter i regnskapet nedjustert
med tilsvarende beløp
regnskapssammendraget, som sendes fylkeskommunen, er i samsvar med det kontrollerte
regnskapet

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at utgiftene er tilfredsstillende dokumentert.

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no

I TELEMARK
KOMMUNEREVI5JON IKS

Vi rapporterer våre funn nedenfor:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder
at bare utgifter til tilskuddsberettigede elementer inngår som en del av de
tilskuddsberettigede kostnadene.
Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk
betalt merverdiavgift og at det ikke er krevd fradrag for inngående merverdiavgift for disse
beløpene
Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at utgifter er tilfredsstillende attestert og anvist av
personer med de nødvendige fullmakter
Med hensyn til punkt 4 har vi ikke fått opplysninger om hvilken bankkonto som er brukt i
forbindelse med prosjektet
Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at det er et klart skille mellom byggeregnskapet for
anlegget og den øvrige drift
Med hensyn til punkt 6 har vi funnet at verdien av dugnad, gaver (utenom pengegaver) og
rabatter er i samsvar med retningslinjene for verdsettelsen av disse postene
Med hensyn til punkt 7 har vi ikke funnet at det er betalt for arbeid eller materialer (ytelser)
som i søknaden var oppført som dugnad, gaver og/eller rabatter
Med hensyn til punkt $ har vi funnet at regnskapssammendraget, som sendes
fylkeskommunen, er i samsvar med det kontrollerte regnskapet

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår
kunnskap og blitt rapportert til dere.
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor i denne rapport og
ska’ ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er betegnet på Telemark fylkeskommune og
anleggseier.

Skien, 20. februar 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Kjel Ekman
opp ragsansvarlig/
statsautorisert revisor

lngebjørg N. Vibeto
oppdragsrevisor

Telemark kommunerevisjon 1K5, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no

SAK 10

Fastsettelse av
medlemskontigent

Fastsettelse av medlemskontingent


Ingen endringer fra 2018

SAK 11
Fastsettelse av gruppenes
Treningsavgifter / særavgifter

Treningsavgift Håndball

2019
Ingen endring fra 2018

2018

Treningsavgift 2019
Fotball
A‐lag og B‐lag herrer
A‐lag damer
Junior
G/J 2003/2004
G/J 2005/2006
G/J 2007/2010
G/J 2011/2012
G/J 2013

2019
3 200
3 200
2 800
2 500
2 200
1 650
1 300
600

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

‐
700
‐
300
200
‐
‐
‐

Kristin
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

John Inge Myrvang <john.inge.myrvang@yara.com>
torsdag 14. mars 2019 11.51
kristin@hei-il.no
'Ole Christian Wiger Sørensen'
Sak til årsmøte - treningsavgift Ski

Hei
IL Hei skigruppe ønsker å øke treningsavgiften med kr. 100,‐
Ny treningsavgift blir da kr.600,‐ (dette er også lagt inn i budsjettet)
Kind regards/Vennlig hilsen
John Inge Myrvang
Accounting Consultant
OSS Scandinavia
Corporate Finance
Shared Services
Mobile: +4790783274
Email: john.inge.myrvang@yara.com

Yara International ASA
Herøya Industripark
3905 Porsgrunn, NORWAY
www.yara.com

NOTICE: This e-mail transmission, and any documents, files or previous e-mail messages attached to it, may contain
confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, or a person responsible for delivering it to
the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the
information contained in or attached to this message is STRICTLY PROHIBITED. If you have received this
transmission in error, please immediately notify the sender and delete the e-mail and attached documents. Thank
you.
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SAK 12

Gruppenes
budsjetter

Gruppenes budsjett 2019 vises i presentasjon i Årsmøtet

v/ John Inge Myrvang

SAK 13

Hovedlag og Klubbhus
budsjetter

Hovedlag og Klubbhus budsjett 2019 vises i presentasjon i Årsmøtet

v/ John Inge Myrvang

SAK 14

Innkomne forslag
til Årsmøtet

Ingen innkomne forslag til Årsmøtet

SAK 15

Valg
Gruppenes Sportslige Utvalg

Gruppenes sportslige innstilling til årsmøte 2019
IL HEI Fotball
Administrativ leder

Joachim Hillbo

Sportslig leder

Sverre A. Sveen

Materialforvalter

Ronny Larsen

Økonomiansvarlig
Cupansvarlig

Karine Brandhaug‐Fjellstad

Lotteriansvarlig

Silje Niemi

Hallvaktansvarlig

Lagleder G12/J13

Anleggsansvarlig

Jan Ferstad/Geir Pedersen

17. mai ansvarlig

Hans‐Petter Eikedalen

Kioskansvarlig

Tor Ove Grønsberg

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

Stig Salvesen

Sekretær

Stig Salvesen

Styre / Sportslig utvalg IL Hei Skigruppe 2019
Leder:

Thore Kornmo

Styremedlem:

John Inge Myrvang

Styremedlem:

Øyvind Karlsen

Styremedlem:

Ragnhild Skagestad

Styremedlem:

Espen Ødegården

Styremedlem:

Børre Gundersen

SAK 16
Valg av IL HEI Styre
m/Vara og 2 revisorer

Valg av styre, vara og revisor:

Innstilling kommer fra Valgkomite på Årsmøtet

SAK 17

Valg av Valgkomité

Valg av Valgkomité
Valgkomité for 2018 har bestått av:
Fotball: Sverre Sveen
Håndball: Thomas Madsen
Ski: John Inge Myrvang

Valgkomite 2019 :

