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SAK 1
Godkjenning av
stemmeberettigede

1. Protokoll fremlagt i årsmøte

GODKJENNING AV STEMMEBRETTIGE
Årsmøte 2020

Navn

Medlem

Ikke medlem

Sett kryss x

Sett kryss x

SAK 2
Godkjenning av innkalling og
saksliste

Til medlemmene i IL Hei
Heistad, 18. mai 2020

Innkalling til Årsmøte for IL Hei

Styret innkaller herved til årsmøte for IL HEI.

Årsmøtet avholdes onsdag 17. juni kl. 18.00 på Hei Klubbhus.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende
senest 3. juni som er 2 uker før årsmøtet. Saker kan sendes til mailadresse
post@hei-il.no eller sendes pr brevpost 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 dokumenter vil være tilgjengelig
på Hei Klubbhus, disse kan ved henvendelse også sendes som e-post.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av
Idrettslaget Hei i minst en måned, fylle 15 år i det kalenderåret årsmøtet
avholdes, og ha gjort opp sine forpliktelser til idrettslaget Hei.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Møtelokalet vil være tilrettelagt i hht gjeldende smitteregler.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, IL Hei

1

Årsmøte IL HEI torsdag 17. juni 2020

Saksliste
Sak 1.

Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2.

Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 3.

Konstituering
‐
‐
‐

Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 4.

Godkjenning av gruppenes årsberetninger for 2019
Godkjenning av ny gruppe

Sak 5.

Godkjenning av hovedlagets årsberetning for 2019

Sak 6.

Godkjenning av gruppenes regnskap for 2019

Sak 7.

Godkjenning av hovedlagets regnskap for 2019

Sak 8.

Godkjenning av Revisjonsberetning for 2019

Sak 9.

Fastsettelse av medlemskontingent

Sak.10.

Fastsettelse av gruppenes treningsavgifter/særavgifter

Sak 11.

Godkjenning av gruppenes budsjetter for 2020

Sak 12.

Godkjenne hovedlag og klubbhus sine budsjetter for 2020

Sak 13.

Innkommet forslag til årsmøte

Sak 14.

Godkjenning av NIFs «Lovnorm for Idrettslag»

Sak 15.

Valg av gruppenes sportslige utvalg

Sak 16.

Valg av IL HEI styre

Sak 17.

Valg av Valgkomité

SAK 3
Konstituering
1. Valg av dirigent

2. Valg av referent

3. Valg av 2 medlemmer til signering av protokoll

SAK 4

‐ Gruppenes årsberetninger
‐ Godkjenning av ny gruppe

HEI FOTBALLGRUPPE
ÅRSBERETNING
2019

Sportslig utvalg har i 2019 hatt følgende sammensetning:
Sportslig leder:
Sverre Andre Sveen
Administrativ leder: Joachim Hillbo
Økonomiansvarlig:
Styremedlem:
Svend Ødegård
Styremedlem:
Kai Aurbekkholen

Vi har også hatt:





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

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

En liten gruppe ildsjeler som holder vervene i gang. Det gjør at beslutningslinjene
blir korte og avgjørelser kan tas kjapt.
Har dessverre manglet økonomiansvarlig i året som har gått, men har fått god hjelp
av hovedlaget til å følge opp økonomien.
Jan Åge Mikaelsen har også i år hatt funksjonen som trenerkoordinator.
Denne funksjonen vil fra 2020 ligge inn under nyansatt sportslig leder, Mats Tvedt.
Økonomi
Økonomisk ble 2019 et svært dårlig år med underskudd for fotballgruppa. Mye av
dette skyldes svikt i påmeldinger til cuper og da spesielt barnecupen i slutten av april.
Vi har også fått en økning på den del av utgiftspostene, og skulle gjerne sett at
inntektssiden var bedre. Også på sponsorsiden mener vi potensialet er bedre, noe vi
har stor tro på at Kim Bøhm greier å realisere i 2020.
Sportslig:
Rekrutering er stort sett stabil på guttesida, men det er tråere på jentesiden og
damesiden.
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. Her deltar vi i et prosjekt i regi
av NFF for å prøve å øke rekrutering spesielt i de yngste klassene.

I ungdomsfotballen stilte vi lag i alle årsklasser med unntak av J 13. På de andre
årstrinnene i ungdomsfotballen stilte vi med et unntak med 2 lag på hver trinn så her
kan vi fastslå at vi har fått til flest mulig lengst mulig.
På damesiden ble den en tung sesong med få spillere tilgjengelig utover i sesongen
og et tøft møte med 3.divisjon. Damene endte dessverre sist i sin divisjon. For 2020
har vi dessverre havnet i en situasjon hvor vi har måttet trekke laget.
A-laget for herrer spilte i 4. div, og ble i fjor nummer 3 i denne divisjonen også i fjor.
Vårsesongen var veldig bra, men en litt trå høst førte til at vi ikke kjempe helt i
toppen når sesongen ble avgjort. I tillegg stilte vi lag i 5.divisjon for rekruttene hvor
vi til tider stilte et veldig ungt lag, hvor en del av våre juniorer og G16 spillere fikk
prøve seg. En viktig erfaringsarena for våre unge håpefulle.
Anlegg:
Anlegget får lovord fra alle som besøker oss og vi må nok en gang få lov til å skryte
av vårt fantastiske banemannskap Geir og Jan. De lever uansett vær og problem.
TUSEN TAKK for strålende innsats.
Vi har også i år hatt god hjelp av seniorgjengen, og håper de også i fremtiden vil
hjelpe oss med små og store oppgaver.
Annet:
Vi har i år gitt bort fotballrommet vårt til den nystartede E-sport gruppa. Vi vil fra nå
av benytte loftstua som samlingsrom og booker dette hos Kim ved behov.
Kiosk:
Kiosken ble i fjor flyttet midt i sesongen og har fått oppgradert fasilitetene. En
utfordring har vært at området nå har blitt så stort at det er vanskeligere å trekke folk
til kiosken. J15 bidro i fjor til at vi kunne holde kiosken på Mortensplass åpen under
kamper for de eldste lagene, noe som ga god effekt.
Cuper:
Det ble i 2019 arrangert 2 cuper. Det var vårcup for ungdom og vårcup for barn.
Ungdomscupen var første år vi arrangerte og ble en suksess. Dessverre var
påmeldingen til barnecupen alt for dårlig og førte til at vi ikke kom i mål økonomisk i
forhold til budsjett på cupene våre. Likevel er cupene godt gjennomført og får mye
skryt. Problemet er bare at det begynner å bli mange om beinet på cuper og det har
blitt vanskeligere å oppdrive maillister til kontaktpersoner på de ulike lagene slik at vi
får sendt ut invitasjoner.

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.
Året ble en katastrofe regnskapsmessig av flere årsaker. Cupene vår leverte langt
under budsjett på grunn av lav deltagelse noe som kostet oss opp mot 200 000
kroner. Vi har store utfordringer med å få inn alt av treningsavgifter og har over
100 000 utestående. På sponsorsiden opplever vi også en nedgang på 50 000 som er
med på å forverre problemet. I tillegg hadde vi en økning på en del utgifter som
førte til det svært dårlige resultatet.

Utfordringer for 2020:
.
Som for 2019 de samme utfordringene. Fortsatt utfordrende å få folk til å ta verv og
ansvarsstillinger. Jobbe med rekruttering av jenter.

LYKKE TIL MED FOTBALLÅRET 2020

For sportsligutvalg i IL Hei fotball 2019
Joachim Hillbo

IL HEI Skigruppe Årsberetning 2019
Sportslig utvalg skigruppa har i 2019 bestått av følgende:
Sportslig leder:
Økonomi‐ansvarlig
Sportslig medlem.
Sportslig medlem:
Sportslig medlem:
Sportslig medlem.

Thore Kornmo
John Inge Myrvang
Ragnhild Skagestad
Espen Ødegården
Øyvind Karlsen
Børre Gundersen

Styret har hatt 1 møte i 2019 i tillegg til koordinering på treninger og via mail.
Skigruppa har ca. 20 medlemmer pr 31.12.19.
John Inge Myrvang har også sittet i hovedstyret og ofte vært bindeleddet inn mot styret.
Thore Kornmo har deltatt på 3 styremøter i hovedstyret.
Sportslig:
Antall medlemmer har vært som forrige år. Noen av de eldste har sluttet, mens noen yngre
har kommet til. Vi har ofte delt treninger i to hovedgrupper med en gjeng på 12‐13 år og en
gjeng på ca 8‐10 år.
Vi har i sesongen 2019‐2020 ikke hatt utøvere på Grenland Ski, da de fleste av våre eldste
utøvere har annen idrett som hoved idrett.
Vi har hatt en vellykket skisamling på Vierli med 24 deltakere totalt, der vi tross skiftende
vær fikk gode ski‐økter bl. med video‐analyse. Lars Ellingsen var hovedinstruktør.
I februar deltok 8 av våre 13‐åringer i ungdommens Holmenkollrenn, sammen med resten av
Grenland Ski. Hei Ski‐gruppe var med det største Telemarks‐klubb og nest største i hele ski‐
kretsen. Turen var en positiv opplevelse som bør gjentas neste år.
Arrangementer:
Grenland Vinter Cup 2019
I samarbeid med de andre Grenlandsklubbene arrangerte vi også Grenland vinter‐cup med
langrenns cross. Dette arrangementet i den nye rulleski‐løypa og akebakken. Dette fungerte
veldig bra.
Skikarusell 2019:

Vi arrangerte 5 skikaruseller fra klubbhuset med 160 deltakere på det meste. Det er tydelig
at den bedrede tilgjengeligheten til den nye løypa har økt deltakelsen og gjort
arrangementet litt enklere. Savner imidlertid kafeen som vi hadde i den gamle skihytta.

Grenland Rulleski Cup:
25. september var vi arrangør av et av rennene i rulleski cupen. Vi hadde arrangementet i
rulleski‐løypa for første gang. Det var enklere å arrangere og mye tryggere enn tidligere når
vi har arrangert i Løvsjø‐ringen. Det var bare 31 startende løpere. Det har vært en markant
nedgang gjennom de siste 5 årene. Dette gjelder også hele cupen generelt, det er derfor på
sin plass å vurdere om vi skal videreføre arrangementet.
Skitrening:
Vinteren 2019:
Vi har hatt skiforhold i rulleskiløypa mer eller mindre sammenhengende fra midten av
desember til begynnelsen av mars, så vi har stort sett gjennomført skitrening på ski hver uke.
Lars Ellingsen har ledet disse treningene sammen med Thore Kornmo. Oppmøtet har variert
fra 3 til 15stk. Det ble arrangert skiavslutning med pizza, premier og leker på klubbhuset på
våren.
Rulleskitrening:
Det er gjennomført rulleskitrening fra april til desember under ledelse av Lars Ellingsen. Det
har vært en utfordring at disse treningene kolliderer med fotballtrening og kamper. Enkelte
uker er det fotball opptil 4 dager i uka for noen. Vi har derfor byttettreningsdag fra tirsdag til
onsdag i høst.
Barmarkstrening høsten 2019:
Vi har også i høst hatt barmarkstreningen på Brattås skole. Thore Kornmo har hatt ansvaret
for denne med hjelp fra andre foreldre. Det er gjennomført mandagstreninger fra august
helt fram til desember.
Lars Ellingsen har også i høst gjennomført trening på fredager, såkalt Taco‐intervall. På disse
treningene har hovedsakelig de eldste og etablerte utøverne deltatt. Treningen har bestått i
løping i skiløypa med og uten staver.
Skitrening vinter 2020:
Ettersom snøen lot vente på seg har vi fortsatt med barmarkstrening fra Brattås skole på
mandager, løpetrening eller rulleskitrening på onsdager og Taco‐intervall på fredager. Vi har
gjennomført en trening på ski på Jarseng i forkant av Ungdommens Holmenkollrenn.
Dugnadsarbeid:

Lysløypa:
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 1 dugnad hvor vi har hogd i deler av lysløypa, samt gjort noe
manuell rydding langs løypa.
Rulleski-løypa:
I løpet av 2019 er det gjennomført dugnader for å rydde stein og så ferdig rundt rulleski‐
løypa. Dette har blitt bra.
Ny garasje:
Det er også gjennomført en rekke dugnader for å ferdigstille den nye ski‐garasjen med
lagerrom og kjøkken/kiosk. Her har spesielt John Inge Myrvang lagt ned da vært mye tid og
innsats. I januar 2020 ryddet vi ut av den gamle skihytta og fikk alt utstyret vårt inn i den nye
garasjen.
Økonomi:
Skigruppa har i 2019 gått med et overskudd på ca kr 20181,‐ ( se regnskap)
Regnskap og budsjett omhandles i eget punkt på årsmøte.
Takk for ski‐året 2019!
Thore Kornmo
Sportslig leder
Skigruppa

ÅRSRAPPORT 2019 FOR
IL HEI DAMEGRUPPE
Damegruppa har i 2019 40 medlemmer. Det er ganske stabilt fra 2018.
Vi har arrangert årsmøte, vårtur, 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
Berit Furumo

Aktiviteter i 2019
Vi har hatt arbeidsmøte hver mandag formiddag utenom i juni, juli og august.
På møtene produserer vi håndarbeider og på høsten baker vi også lefser og småkaker, og alt er til
salg på julemessa i desember. I år var vi også involvert i julemarkedet.

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 underviste Anne Mette Helgerud oss i filting.
Vi var også invitert til hyggekveld med Seniorlauget.
I april kom «Aloe Vera – Kjell» og demonstrerte sine produkter..
På maimøtet var det sang og musikk med Klara og Thorbjørn Steinhaug.
Så til høstmøtene. På oktobermøtet spiste vi god fiskesuppe og «Gerdis» presenterte noe av sin
glasskunst for oss..
I november kom Per Arnesen og demonstrerte hjertestarter for oss. Lærerikt.
Vårturen i mai gikk til Blaafarveverket og koboltgruvene. Kjempefin tur.
Sommeravslutningen ble i år holdt Speiderhuset med Tapas og tilbehør. Vellykket.
Julemessa var godt besøkt i år igjen, og vi hadde en bruttoomsetning på nesten 104 000 kr.
Julefesten fulgte tradisjonen med julemat og underholdning.
I 2019 har vi gitt til sammen kr 33000,‐ i støtte til følgende lag:
Fotball G10
kr. 1000,‐ til T‐skjorter
Fotball G12
kr.3000,‐ til Cup i Frederikshavn
Fotball G15/16
kr.5000,‐ til sosialt/ Oslotur
Fotball J 10
kr.1000,‐ til Cup/ pizzakveld
Fotball J 12
kr.5000,‐ til Cup i Sandefjord
Fotball J 14
kr.3000,‐ til div. cuper
Håndball J08(11år)
kr.7500,‐ til Nesjarcup/ Danmarkstur
Håndball J06
kr.2500,‐ til høyttalere
Skigruppa
kr.5000,‐ til Skisamling i Rauland
Heistad febr. 2020

Årsrapport 2019 Herretrimmen

I 2019 er det gjennomført totalt 31 treninger fordelt på vår og høst. Trimmen har i 2019 bestått av 12
personer inklusiv trener. 2 personer har sluttet og en ny er kommet til.
Vi har gjennomført sommer- og juleavslutning med godt oppmøte.

Jan Einar Skarding
Trener Herretrimmen.

E‐sport gruppe
Styret ber årsmøtet om godkjenning av E‐sport som en fullverdig
gruppe i Idrettslaget Hei

ÅRSBERETNING
E-SPORT PROSJEKTET 2019

IL HEI E-sport prosjektet har i 2019 hatt følgende sammensetning:
Prosjektleder:
Teknisk koordinator:
Markedskoordinator:
Utstyrskoordinator:
Dugnadskoordinator:

Snorre Nenseth
Truls Aakre-Thunold
Finn Erik Einarsen
Sindre Karlsson
Terje Wold

Inntil annet blir vedtatt så vil styret og sportslig utvalg i IL Hei E-sport bestå av medlemmene i
prosjektgruppen med definerte roller som listet over.
Hovedfokus for 2019 har vært å tilrettelegge og gjennomføre forberedende aktiviteter for
etableringen av IL Hei E-sport som egen gruppe i IL Hei. Målet er at gruppen formelt kan etableres
etter IL Hei sitt årsmøte 26. mars 2020.

Sportslig:
Prosjektgruppen har i 2019 utarbeidet en egen sportslig plan for 2020 som er oversendt IL Hei sitt
hovedstyre. E-sport gruppen har ikke hatt registrerte utøvere/medlemmer, eller deltatt i E-sport
aktiviteter, i løpet av 2019. Rekrutteringsprosessen for trenere og utøvere vil starte opp etter IL Hei
sitt årsmøte 26. mars 2020.
Organiserte treninger vil etter planen starte opp våren 2020. Målet for E-sport gruppen er å ha 50
registrerte medlemmer innen utgangen av 2020, ha påmeldte lag i organisert seriespill og delta på Esport cuper.

Lokaler:
Prosjektgruppen har pusset opp «gamle fotballrommet» i klubbhuset som vil benyttes som E-sport
rom. Prosjektet har i 2019 bistått klubben med innleggelse av fibertilkobling til klubbhuset, oppsett
av nytt nettverk og andre relevante oppgaver.

Økonomi:
IL Hei E-sport har ikke hatt budsjett for 2019. Forslag til budsjett for IL Hei E-sport i 2020 er satt opp i
samarbeid med Ole Christian Wiger Sørensen og John Inge Myrvang.
Prosjektgruppen har i 2019 jobbet med å undersøke hvilke tilskuddsordninger det kan søkes på for
økonomisk støtte i forbindelse med oppstarten av IL Hei E-sport.

Arrangementer:
Det er ikke gjennomført arrangementer i regi av IL Hei E-sport i 2019. Truls Aakre-Thunold
fra prosjektgruppen besøkte Lier IL E-sport høsten 2019 for å få erfaring rundt hvordan
de startet opp E-sport gruppen sin i sitt idrettslag.
Prosjektet har også hatt planer om å delta på E-sport cup og vil 7. mars 2020 delta på Lier IL E-sport
vårcup for å høste erfaringer for gjennomføring av egen E-sport cup på Hei. Planen er at IL Hei Esport vil arrangere egen E-sport cup på Hei innen utgangen av 2020.

Annet:
Representanter fra IL Hei E-sport prosjektet har deltatt på styremøter m/grupper i IL Hei for å
fortelle prosjektet og fremdrift. IL Hei E-sport ble 31.12.2019 meldt inn i Norges E-sportforbund
(NESF). Medlemskap i NESF sikrer at IL Hei E-sport kan delta i organisert seriespill og bruke
forbundet som en sparringspartner fremover.
E-sport prosjektet har ila høsten 2019 jobbet for å skaffe nye samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil
fortsette videre i 2020 i samarbeid med Kim på kontoret.
Prosjektet har i 2019 etablert egen gruppe for IL Hei E-sport på Spond og facebook (lukket gruppe
inntil videre), samt opprettet egen Discord server for fremtidige spillere og trenere i IL Hei E-sport.

IL Hei E-sport prosjektet vil takke for et godt samarbeid i 2019 og ser frem til et aktivt 2020!

Heistad 01. mars 2020
IL Hei E-sport prosjektet

SAK 5
Hovedlagets årsberetning

Årsberetning for IL HEI 2019
Styret har bestått av
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

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

Styret har hatt 9 Styremøter i 2019
Revisor

Revisjonsselskapet AS

Idrettslaget har lagt bak seg et 2019 med god sportslig aktivitet i alle grupper. Aktiviteten rundt anleggsdrift og
bygging har også vært enorm også i 2019. Medlemsmassen på aktive er stabil, men vi forventer at den vil 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. Vi anser anlegget på HEI som vårt "sentrum" i vårt oppvekstområde. Det
er her all aktivitet skjer, og idretten trekker flere hundre besøkende til anlegget hver dag hele året.

Håndball:

Meget godt jobba sportslig i 2019. Høy aktivitet. Leverer et år med negativt resultat i 2019.

Fotball:

Meget godt jobba sportslig i 2019. Høy aktivitet. Leverer et år med negativt resultat i 2019.

Ski:

Meget godt jobba sportslig i 2019, Høy aktivitet. Leverer et positivt resultat i 2019.

Turn:

Ingen aktivitet. Sliter med å få på plass et sportslig utvalg / styre.
Har hatt møte med noen interessenter som kunne tenke seg å være med å starte opp "på
nytt", men hovedstyre mener det er viktig at dette må være meget godt forankret før noen
beslutning tas. Det er nå kun herre og dameturn som er aktive. Det vurderes om gruppen
legges ned. Hovedstyre vil vurdere dette nå i vår 2020.

Klubbhus:

Klubbhuset hadde et godt år. Både leieinntekter og grasrotandelen økte i 2019. Total
omsetning utgjorde kroner 582 000,‐. Klubbhuset leverte et overskudd i 2019 på
kroner 270 500,‐. Grunnen for dette resultatet var at vi ikke fikk tid til noen av de planlagte
renoveringene som lå spikret i 2019.

Hovedlag:

Hovedlaget har hatt et aktivt år og har også i 2019 investert mye på anleggs siden i
idrettslaget. Kommer tilbake til dette i eget punkt. Hovedlaget hadde driftsinntekter på kroner
3 007 000,‐ og leverte et overskudd på 58 286,‐. Av de 3 millioner i inntekter utgjør 1 million
inntektsført erstatning dvs 1/10 del av erstatning fra Nye Veier. Denne kommer igjen som
fradrag i avskrivning så det blir et "nullspill. Trekker man fra denne millionen i inntekt er det
fortsatt økning mot 2018. Dette resultat må vi si oss meget godt fornøyd med da vi er påført
at stort tap pga avvikling av Heistad idrettsanlegg AS. Kommer tilbake til dette i eget punkt.
Det er også tapsført mye kundefordringer i 2019. Kommer tilbake til dette i eget punkt.

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 er
vanskelig å fylle opp. Dette gir oss noen utfordringer som må løses nå i 2020 men vi gir oss
ikke. Vi skal få dette til.
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, men også helt nødvendig for driften av idrettslaget.
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 de senere år, det
gjelder også for 2019 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 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 2019 var varierende fra gruppe til gruppe. Skuffende resultater på Fotballgruppa
spesielt. IL HEI fikk et totalt underskudd på kroner – 571 000,‐ mot et budsjett underskudd på
kroner 169 000,‐
Total omsetning utgjør kroner 6 822 465,‐ mot et budsjett på kroner 6 237 000,‐
Totalt sett er Hovedstyre tilfreds med årets totale resultat. Ser vi kun på drift totalt sett før
tapsføring gikk IL HEI med et overskudd pålydende kroner_________.

Idrettslaget er fra 2019 Revisjonspliktige og har valgt Revisjonsselskapet som Revisor.

Avvikling Heistad Idrettsanlegg AS:
IL HEI opprettet for ca 12 år siden et aksjeselskap når det ble bygd ny kunstgressbane da det
var fordelaktig for idrettslaget rent økonomisk den gang. Slik er det ikke nå. Derfor besluttet IL
HEI på årsmøte i fjor at dette selskapet skulle avvikles. Det er nå gjort i 2019. Aksjeselskapet
hadde en gjeld til IL HEI pålydende kroner 675 000,‐. Denne gjelden blir tapsført i 2019 på
Idrettslaget HEI, i tillegg til aksjekapitalen på kroner 112 000,‐ Totalt utgjør dette da kroner
787 000,‐ i tap for IL HEI. Det er overført verdier fra AS til HEI på kroner 250 000 i tillegg. Det
er ingen dramatikk i dette og er en faktor vi har visst om. Dette har ingenting med Hei sin
likviditet å gjøre.

Medlemskontigenter og Treningsavgifter:
Hovedstyre uttrykker en bekymring over den manglende evne eller ønske om å betale
treningsavgift og medlemskontigent til IL HEI. Det er i 2019 tapsført totalt kroner 247 000,‐ i
utestående fordringer blant våre medlemmer.
Fotballgruppen fikk tapsført kroner 112 775,‐ i ubetalte treningsavgifter og medlemskontigent
Håndballgruppa fikk tapsført kroner 55 700,‐ i ubetalte treningsavgifter og medlemskontigent
Skigruppa fikk tapsført kroner 2600,‐ i ubetalte treningsavgifter og medlemskontigent
Turngruppa fikk tapsført kroner 9900,‐ i ubetalte treningsavgifter og medlemskontigent
Hovedlaget fikk tapsført kroner 66 675,‐ i ubetalte støttemedlemskontigenter

Disse utestående beløp vil bli krevd inn fra IL HEI sin side med unntak av støttemedlemmer.
Det er igansatt system og rutiner for å forbedre dette. Vi skal ikke være i en slik situasjon i
2020. Samtidig må det bemerkes at det er gjort mye arbeid allerede for å kreve inn disse
beløp. Vi har tidligere fått spørsmål om avtalegiro fra enkelte grupper og det er noe vi vil se
videre på nå i 2020.

Prosjekterte 2019
2019 er det utført følgende investeringer på anleggsfronten.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bygget ny kiosk fotball
Bygget ny drifts‐byggning for anlegget
Igangsatt bygging av 2 nye garderober (ferdigstilles i mars/april 2020
Skiftet til Led lys på Morten plass og Tores plass.
Satt opp 4 nye innbytterbenker
Igangsatt skifte av ventilasjon klubbhus (ferdigstilles mars/april 2020)
Igangsatt nytt brannvarslingssystem pga nye krav (ferdigstilles april 2020)
Igangsatt ny installasjon av tyverialarm (ferdigstilles april 2020)

Hva skjer i 2020
‐
‐

‐

Ferdig stilling av pågående prosjekter. Garderober, ventilasjon, brannvarsling og
tyverialarm
Asfaltere ny parkeringsplass

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 2020 i en 100 % stilling.
Kim Bøhm i en 100 % stilling som arbeider med utleie av klubbhus, men hovedfokus er å arbeide
knallhardt med sponsorer for hele idrettslaget. Mats Tvedt er ansatt i IL HEI i en 50% stilling som
sportslig leder i fotballen. Vi er sikre på at dette vil gi idrettslaget både økte inntekter og en bedre
professionalitet. Styret i IL HEI ser LYST PÅ FREMTIDEN!!!!

Takk for et fantastisk 2019 til alle HEI medlemmer, trenere, lagledere, ansatte, foreldre. Dere er alle en grunn til
vår suksess

SAK 6
Gruppenes regnskap

Regnskapsrapport for ldrettslaget Hei Seniorlaug 2Ot9

-

pr. 3L.t2.2O19.

Resultat:

Utsifter 2019

Inntekter 2019

Besoisnins

23 189.50

Andel kontinsent Hei

Innkiøo hvssekvelder

r9 518.67

Innsans møter

34 000"00

Møteutsifter

l0 519.81
I 215.00

Sals hvssekvelder

20 370.31

Diverse

Loddsale & div.

0.00

2 600.00

Renter driftskonto 2670 37 95756

3.00

Renter kap. Konto 2610 13 84992

821.00

Dugnadssiensen

Uteifter 2019

2 818.60

Inntekter 2019
Renter 267 0.13.84992 duenadsei.

Sum utsifter

57 261.58

Resultat totalt:

3 718.73

Sum inntekter
Resultat seniorlaus
Resultat dusnadssiens

Resultat totalt

Aktiva

56,00
60 980,3

r

3 351,33
367.40

3 718.73

31.t2.2019

31.12.2018

Balanse

3 130,00

Aktiva

Bank brukskonto

5 198.30

20202.65
a))q 1)

Bank kaoitalkonto

72 884.68

64 744.62

Sum aktiva seniorløup

9I I7I,I3

89 r76,39

5 700.r5

6 067.55

96 871.28

95243.94

31.12.2018

31.t2.2019

8 346.07

3 000.00

t3 088.15

Kasse

Bank dusnadssiens
Sum aktiva
Passiva

Gield (skienkeløyve 2018)
Egenkapital seniorlaug
0 r.01.2019

82 82s.07
3 35 r,33

Resultat seniorlaueet 201 9

Egenkapital seniorlaug
86176.40

31.'12.2019

Egenkapital dugnadsgi

en

g
5 700.15

01.01.2019

367.40

Resultat dusnadssiens 20 I 9
Egenkapital dugnadsgjeng
31.12.2019

6 067.55

Sum esenkaoital 3l .12.2019

92 243.9s

Sum oassiva 31.12.2019

95 243,95

Heistad 31.12.2019

Regnskapet for lL HEI Seniorlaug er revidert og funnet i orden. Jeg vil imidlertid
bemerke at når det gjelder andel kontingent fra HEI for flere år viser dette fortsatt 0
kr. Siden dette ser ut til å være et usikkert krav, er det heller ikke regnskapsført
noen fordring. Tidligere gjeld/skyldig skjenkeløyve på 3.000 kr. kan evt. trekkes fra

*',le Frfs,f

SAK 7
Hovedlagets regnskap

SAK 8
Revisors beretning

SAK 9
Fastsettelse av
medlemskontingent

Fastsettelse av medlemskontingent
Ingen endringer fra 2019
Årlig avgift aktive medlemmer kr 500,Årlig avgift Seniorlaug, Damelag, Støttemedlemmer kr 200,-

SAK 10
Fastsettelse av gruppenes
Treningsavgifter / særavgifter

FOTBALL
Treningsavgift
2020

A-lag og B-lag herrer
A-lag damer
Junior
G/J
2004/2005
G/J
2006/2007
G/J
2008/2011
G/J
2012/2013
G/J
2014

2020

2019

Endring

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0

Treningsavgift Håndball
2020
Ingen endring fra 2019

2019
Ingen endring fra 2018

2018

Treningsavgift Ski
2020
Ingen endring fra 2019

2019
Treningsavgift Ski kr 600,-

SAK 11
Gruppenes budsjetter

Gruppenes budsjett 2019 vises i presentasjon i Årsmøtet

v/ John Inge Myrvang

SAK 12
Hovedlag og Klubbhus
budsjetter

Hovedlag og Klubbhus budsjett for 2020 presenteres i Årsmøtet
v/ John Inge Myrvang

SAK 13
Innkomne forslag til Årsmøtet

Forslag til årsmøte i:

IL HEI 2020

Fra:

Svend Ødegård

Tittel på forslag:

Ny medlemsgruppe

Forslag:
Opprette en ny medlemsgruppe for de som er trenere, lagledere eller har andre verv i klubben. Sette
sats for medlemskap til disse til 50,Begrunnelse:
Det er som regel de som bidrar med mange timer til klubben som også har noe de skulle ha sagt som
medlem i klubben. Forslaget går ut på å tilby de som ønsker da å være medlem en minste sats som er
50,- pr. år. Det vil gjøre terskelen lavere for de som bidrar mest i klubben å faktisk bli medlem.
Porsgrunn 22. februar 2020
_______________
[signatur]
Svend Ødegård

Uttalelse fra Hovedstyret vedr innkommet forslag:

Ny medlemsgruppe med redusert sats for medlemskap
Hovedstyret anbefaler å beholde denne på dagens sats kr 200,‐
Årsak: Tidligere ble det kommunisert fra Porsgrunn Kommune at det ble gitt tilskudd også på
støttemedlemmene. Dette stemmer ikke og beskjeden IL Hei nå har fått er at det kun gis tilskudd til
støttemedlem under 25 år.

Hovedstyret IL HEI

Forslag til årsmøte i:

IL HEI 2020

Fra:

Svend Ødegård

Tittel på forslag:

Implementering av økonomihåndbok

Forslag:
Implementering av økonomihåndbok som kan godkjennes av styret.
Begrunnelse:
Det bør utarbeides en økonomihåndbok til bruk i idrettslaget. Vedlagte dokument er en mal på dette.
Det vil da gjøre det mye enklere for nye personer å sette seg inn i hvordan ting fungerer, samt at det
blir mer klare retningslinjer på hvordan den økonomiske driften skal foregå. Alt fra info om lagkasser,
kiosk og dugnad, til regnskapsmessige forhold.
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/07483800444540009c2d9fec06f83d0b/okonomiha
ndbok-2019.docx
Dokument vedlagt.
Porsgrunn 22/02 2020
_______________
[signatur]
Svend Ødegård

Uttalelse fra Hovedstyret vedr innkommet forslag:

Implementering av økonomihåndbok
Styret IL HEI stiller seg bak dette forslaget. Vi vil utarbeide håndbøker, sette rutiner og system som
kommer frem i økonomihåndbok.
Dette vil blant annet være rutiner for viktige tillitsverv og rutine for kioskdrift.

Hovedstyret IL HEI

SAK 14
Godkjenning av
«Lovnorm for Idrettslag»

Kommentar til sak godkjenning av «Lovnorm for Idrettslag»

Hovedstyre IL HEI ber om mandat av Årsmøtet til å implementere, samt godkjenne endringer i
Lovnorm uten saksgang i fremtiden

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.
LOV FOR [NAVN PÅ IDRETTSLAGET]
[Ev. stiftelsesdato]
Sist endret [dato].
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av [navn på de(t) særforbund som idrettslaget er medlem av].

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom [navn på idrettskrets] og er tilsluttet [navn på
idrettsråd].

(4)

Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.

(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes,
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket
kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
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(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk
og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode
på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for
saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet
samt informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen
tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE
§4

Kjønnsfordeling

(1)

Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer
mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
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foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
(3)

Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§5

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av
idrettslagenes fordel.

(4)

Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)

Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i
idrettslaget.
[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.]

§6

Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1)

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd.
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Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G
i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med
vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget.
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§8

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
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organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede
til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§9

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til
stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders
stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
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(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 11

Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas
av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)

Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor
og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til
dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a)
Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret
og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i
regnskapet.
b)
Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c)
Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og
idrettslagets art og omfang tilsier.
d)
Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e)
Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
fellesskap.

(3)

Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12

Budsjett

(1)

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres
særskilt.

(2)

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
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(3)

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13

Utlån og garanti
Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.

(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer og andre med møterett.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15

Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.
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§ 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle idrettslagets årsberetning.
Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
[og revisors beretning].
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, [antall, (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall, (minst ett)]
varamedlem(mer).
b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]
varamedlem(mer).
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.
varamedlem, 2. varamedlem osv.

[15.

Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

§ 17

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme,
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke
avgitt.
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(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist
etter:
a)
vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,
b)
vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c)
skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav
til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er
idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
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b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt
en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom
årsmøtet ikke har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer
forlanger det.

§ 21

Kontrollutvalg

(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a)
Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)
Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring,
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
rammer.
c)
Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d)
Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for
å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e)
[Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22

Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende
ikke er aktuell for vervet.
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§ 23

Grupper

(1)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a)

b)

c)
d)
(3)

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter
forslag på kandidater fra gruppen.
Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning,
treningsavgift, budsjett og årsplan.
Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt
gitt av årsmøtet.

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24

Lovendring

(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og
gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom
idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan,
som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med
NIFs regelverk.
Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger
av NIFs regelverk eller lovnorm.

(3)
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§ 25

Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest
14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3)

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av
saken.
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SAK 15
Gruppenes Sportslige Utvalg

FOTBALL SPORTSLIG UTVALG
Styre 2020
Administrativt
Leder: Svend Ødegård
Økonomi: Nicole Renner og Halvor Nyen
Sportslig utvalg
Sverre Sveen
Joachim Hillbo
Kai Aurbekkholen
Jobbes med et navn til her
Sportslig leder
Mats Tvedt
Andre
Cupkomite leder: Svend Ødegård
Kiosk:
Svend Ødegård
Baneansvarlige: Jan Ferstad og Geir Pedersen
Materialforvalter: Ronny Larsen

HÅNDBALL
SPORTSLIG UTVALG

Styre 2020
Administrativt
Leder:
Økonomi:

Thomas Madsen
Kate Hansen

Sportslig utvalg
Brit Lundegaard
Stig Salvesen
Andre
Arrangement:
Bente Larsen Syvertsen
Hovedforeldrekontakt: Hilde Kristine Strand

SKIGRUPPE
Styre og sportslig utvalg 2020

Leder:

Thore Kornmo

Styremedlem:

John Inge Myrvang

Styremedlem:

(Nytt medlem vil komme)

Styremedlem:

Ragnhild Skagestad

Styremedlem:

Espen Ødegården

Styremedlem:

Børre Gundersen

SAK 16
Valg av IL HEI Styre

Til
Årsmøte IL HEI

Valg komite:
Valgkomite: Leder Ski, Leder Fotball og Leder Håndball
Ski: John Inge Myrvang
Fotball: Sverre Sveen/Joachim Hillbo
Håndball: Thomas Madsen

VALG
Styre IL Hei 2020
Leder: Ole Christian Wiger Sørensen (På valg)
Nest Leder: Morten Kjørholt Pettersen ( Ikke på valg)
Styremedlem: John Inge Myrvang (På valg)
Styremedlem: Bente Amundsen ( Ikke på valg)
Styremedlem: Petter Hovet ( Ikke på valg)
Styremedlem: Truls Thunold ( Nytt styremedlem)

Revisorer:
REVISJONSSELSKAPET AS v/ Are Monsen (Tjeneste som kjøpes, skal ikke velges)

SAK 17
Valg av Valgkomité

VALG AV VALGKOMITE
Valg komite har vært: Leder Ski, Leder Fotball og Leder Håndball

Ski:

John Inge Myrvang

Fotball:

Sverre Sveen/Joachim Hillbo

Håndball:

Thomas Madsen

