








                      

Til medlemmene i Idrettslaget HEI 

Heistad, 3. mars 2022 

Innkalling til Årsmøte  

Hovedstyret innkaller herved til Årsmøte for IL HEI.  

Årsmøtet avholdes onsdag 6. april kl. 18.00 på HEI Klubbhus.  

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest onsdag 
23 mars, som er 2 uker før årsmøtet. Saker kan sendes til mailadresse post@hei-il.no eller 
sendes som brev til IL HEI, postboks 48 Skjelsvik, 3906 Porsgrunn.  

Fullstendig sakliste, med alle saksdokumenter, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene 
senest én uke før årsmøtet. Alle saksdokumenter vil være tilgjengelig på kontoret i 
Klubbhuset.  

For å ha stemmerett, og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av 
IL HEI i minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha 
gjort opp sine forpliktelser til Idrettslaget  
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøtet, regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, se 
Lovnorm for idrettslag (IL HEI) på vår nettside. Ved andre spørsmål som gjelder årsmøtet, 
kan idrettslaget kontaktes på post@hei-il.no    

Velkommen!

Med vennlig hilsen 
Styret
Idrettslaget HEI 
www.hei-il.no 
org.nr: 983 895 654 





IL HEI FOTBALL / ÅRSBERETNING-2021 

Sportslig utvalg har i 2021 hatt følgende sammensetning: 

Sportslig leder: Mats Tvedt 
Administrativ leder: Svend Ødegård 
Økonomiansvarlig: Nicole Renner 
Styremedlem: Sverre Sveen 
Styremedlem: Kai Aurbekkholen 
Styremedlem: Joachim Hillbo 

Cupkomité: Svend Ødegård 
Kiosk: Svend Ødegård 
Baneansvarlige: Jan Ferstad og Geir Pedersen 
Materialforvalter: Ronny Larsen 
Loddsalgansvarlig: Silje Niemi 

Fotball styre: 
Det har i 2021 vært som i 2020 alt for få personer i nøkkelstillinger i fotballen, det 
har det nå heldigvis blitt en endring på. Dette er naturligvis en sak som skal 
godkjennes i årsmøtet. (se egen sak) 

Det nye fotballstyret har fått på plass mange posisjoner på slutten av 2021 
Det har i 2021 skjedd ganske mange endringer innenfor fotballen. Det har kommet 
mange gode mennesker til som skal hjelpe til å bidra til at fotballen kan vokse.  

2021 skulle bli et bedre år enn 2020, noe som det også ble på mange måter, men 
det ble dessverre ikke et normalt år, noe som er godt synlig økonomisk sett, og på 
aktiviteter som skulle vært gjennomført 

Sportslig
Rekrutteringen i barnefotballen har vært god i 2021. 5 åringene født 2016 startet 
opp og er nå 36 spillere. Noe som er godt innenfor målsetningen om 30 spillere i 
oppstarts kullene. Av disse er 11 jenter. Noe som lover godt for å få et eget 
jentelag i 2016 årgangen. 

Vi stilte lag i alle aldre i barnefotballen på guttesiden. På jentesiden manglet vi lag 
fra 10-11 år. I ungdomsfotballen stilte vi lag i alle årsklasser, med unntak av G13.  

G14 havnet midt på tabellen i 1. divisjon, med blandet 2008 og 2007 lag. G16 fikk 
det tøft i interkrets, og havnet nederst. Men tok med seg gode erfaringer videre. 
G19 levert en sterk sesong og havnet på 3. plass i interkrets, hvor de lenge kjempet 
om 1. plassen. De kvalifiserte seg også for NM, men NM ble avlyst grunnet covid.  



J13 havnet midt på tabellen i 2. div. J15 fikk det tøft i interkrets, med nesten bare 
14 åringer. Men fikk med verdifull erfaring til 2022, når de er eldst i J15 klassen. 
J17 havnet på en sterk 2. plass i interkrets, kun 2 poeng bak 1. plassen.

Damelaget leverte en vanvittig sesong, med 8 kamper spilt og 8 kamper vunnet. Ble 
opprykket til 3. div sikret. 56-2 i målforskjell ble resultatet. Meget sterkt med 
nærmest kun jenter som gått gradene i klubben. Trenerteamet med Jan Åge 
Mikalsen, Kai Aurbekkholen og Eirik Lunde har levert et høyt antall treninger og 
gode kamper. Disse er med videre i 2022.  

Herrelaget kjempet lenge om opprykket fra 4. div. Men Urædd ble for sterke. 
Resultatet ble 3. plass, 8 poeng bak 1. plassen. Men laget la et godt grunnlag for 
videre satsing mot 1. plassen. Hvor samtlige spillere bestemte seg for å bli med 
videre i 2022, med unntak av klubblegenden Magnus Therkelsen. Laget takket av 
trener Brede Halvorsen, og Knut Stian Knutsen er hentet inn som arvtaker. 

Sportslig utvalg har jobbet videre med planverket i klubben, og lagene blir bedre 
og bedre til å levere økter som er godt planlagt. Det er merkbart at kvaliteten på 
treningsøktene i klubben har gått opp, og at organiseringen har utviklet seg i 
positiv retning.  
Nytt i 2021 er spillestil dokumentet, som skal bli et viktig verktøy for å lære 
spillerne våre om roller, formasjoner, faser og spillestil.  

I 2021 startet vi prosessen med å kartlegge hva som skal til for å bli kvalitetsklubb. 
Vi er ikke langt unna, og besluttet at vi skal gå videre med arbeidet for å bli 
kvalitetsklubb

Anlegg
Anlegget vårt har blitt beryktet for å være et fantastisk anlegg. Dette er noe vi kan 
være stolt av og kan skryte av utad. 

Vi i anleggskomiteen har i 2021 hatt menge oppgaver og prosjekter. Ønsker her å 
nevne noen. 
Oppgradert alle toaletter samt gang og trapp opp til 2 etg i klubbhuset. 
Oppgradert storsalen med nytt gulv, ny bar samt nytt lyd og bilde anlegg. 
Byttet alle lamper i storsalen med nye spotter.  
Byttet kjøkken ved kontoret i 2 etg. 
Sammen med A-Laget startet vi også oppgradering av garderobe samt nytt 
møte/analyse rom. Dette er nå ferdigstilt i 2022. 
 I den anledning er det viktig å skryte av vårt fantastiske banemannskap med Geir 
og Jan i spissen. I 2021 har også ny leder i fotballgruppa – Bjørnar Sveinsson bidrar 
sterkt rundt anlegg. Tusen takk for strålende innsats! 
Vi har i år, som tidligere år hatt god hjelp av seniorgjengen, og håper de også i 
fremtiden vil hjelpe oss med små og store oppgaver. Tusen takk for all hjelp! 



Annet
Vi har i 2021 bygd nytt fotballrom, som blir et rom som alle lagene i klubben kan 
bruke. Til blant annet trenersamlinger, spillersamlinger, lag-møter, bursdager, 
foreldremøter og annet. Her er det montert en 75 tommers TV, og et langbord med 
plass til opp mot 25 stk. Dette er bygd med penger som er søkt tilskudd om, og er 
laget på dugnad av anleggsgjengen og A-lag herrer.  

A-lags garderobe er nå flyttet og pusset opp, på dugnad fra anleggsgjengen og A-lag 
herrer. Dette er en garderobe som kan brukes av flere lag. Med enkel tilgang rett 
inn i fotballrommet. Vi håper alle garderobene kan pusses opp og bli like fine.  
Vi fikk i 2021 2 nye 3v3 baner, som ble dekket av Eramet og Kiwi Heistad. Dette 
gjør at vi nå har 4 3v3 baner til våre yngste spillere. Det sikrer kvaliteten på 
treningene.  

Cuper
Det skulle vært arrangert 3 cuper i 2021. Det var vårcup for ungdom, vårcup for 
barn og Porselenscupen. Men grunnet Covid-19 ble alle disse avlyst. 
I 2022 arrangerer vi våre første cuper på flere år. Det blir da viktig med god 
dugnadsånd og en samlet klubb.
Skal vi bli kvalitetsklubb, må vi få nok trenere kurset. Derfor arrangerer vi nå egne 
C-lisens kurs på HEI.

2021 har igjen vært ett år med nesten ikke noe aktivitet rundt fotballen pga. 
Corona. Store deler av planene kunne ikke gjennomføres. 80% av kamper, cuper og 
en rekke treninger blir avlyst. Cupene vår leverte langt under budsjettet pga. at 
disse kunne ikke gjennomføres, noe som kostet oss opp mot 450.000 kroner. 
Fotballen mister en stor del av inntekter sine som blir på forkant beregnet inn i 
budsjettet.  
Vi i HEI Fotball var så heldig å få inn kr. 404.000 i Coronastøtte i 2021.
Den tiden uten mye aktivitet var veldig krevende og utfordrende for klubben, men 
også for foreldrene og barna.
På den positive siden ser vi ikke medlemsnedgang pga Corona.  
På Sponsorsiden har det vært likt som året før, da ligger vi på kr. 286.900. Det er 
også veldig positiv. 
Kostnader på innkjøp av nye Drakter & spilleutstyr har vært over kr. 100.000 
mindre enn året før, det er pga. liten aktivitet rundt fotball som førte til at 
forbruket var mindre. 
Våre forskjellige dugnader (Salg av dopapir, Loddsalg) kunne vi heldigvis som vanlig 
gjennomføre også i 2021. Som er også en stor del av inntekter for HEI Fotball 
835.000 kroner. 
Det som er vår store utfordring, er å få inn alt av treningsavgifter i 2021. Vi har 
over kr. 130.000 utestående. 



I det hele kan vi være fornøyde med regnskapsresultat fra 2021 i henhold med liten 
aktivitet som resulterer mye mindre inntekter. Alle utgifter har løypt videre som 
måtes dekkes. 
Vi satser på at året 2022 kan gjennomføres 100% som planlagt og at 
regnskapsresultatet går i pluss igjen. 

En stor takk til alle de som har stilt opp på kioskvakter dette året som har gått, det 
har på noen blitt litt for mange timer, men innsatsen deres blir lagt merke til fra 
fotballen. Tusen takk! 
Omsetning i kiosken kunne vært bedre, men vi må nok dessverre skylde på COVID 
og begrensninger også i år.  

Med et nytt styre og sportslig utvalg på plass peker nå pilen i riktig retning. Det vil 
nok være en del utfordringer og i 2022, men nå står vi sterkere rustet til å takle 
disse med mange gode mennesker i riktige personer som alle bistår hverandre og 
jobber hardt for å få et godt system som fotballen kan bygge videre på i mange år 
som kommer.

Utfordringen i 2022 blir å få implementert dette grunnlaget som bygges ut i 
fotballen og gjøre teori om til praksis. Vi satser på å ta steget mot å bli 
kvalitetsklubb i løpet av 2022 samt at vi kan ta tittelen årets fair play klubb.  

Dette å bli kvalitetsklubb er vel noe undertegnede begynte med, men som Mats har 
fortsatt å jobbe mot. Vi har mye på plass, men det må dokumenteres. Der har vi 
ikke alt på plass enda, men vi kommer lengre og lengre frem der og. Det er da noe 
som vil gjøre at vi ikke skal være personavhengig, vi ønsker at systemet i fotballen 
skal være så bra at man ikke får store problemer dersom nøkkelpersonell gir seg.   

LYKKE TIL MED FOTBALLÅRET 2022 
For IL Hei fotball 2021 
Svend Ødegård 



Nytt Fotballstyre 2022 
Adm Leder/Fotballeder: Bjørnar Sveinsson 
Nestleder: Sverre Sveen 
Økonomi: Nicole Renner 
Anleggsansvarlig: Geir Pedersen 
Fairplayansvarlig: Svend Ødegård 
Utstyrsansvarlig: Ronny Larsen 

Nytt Sportslig Utvalg 
Sportslig Leder: Sverre Sveen 
Ansv D/J fotball: Kai Aurbekkholen 
Sportslig medl: Marius Solberg 
Sportslig medl: Svein Andersen 
Sportslig medl: Steinar Kristiansen 

Dugnadsroller
Kiosk: Geir Andreassen 
Toalett/Tørk:Kjell R.Kongstvedt 
Lodd: Silje Niemi 
Fairplay: Svend Ødegård 
Anlegg/bygg:Geir Pedersen 













 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ÅRSBERETNING 
IL HEI E-SPORT 2021 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Sammensetning gruppestyre IL HEI E-sport 2021 

Leder:   Snorre Nenseth   På valg: 2022 
Nestleder:  Finn Erik Einarsen  På valg: 2022 
Styremedlem:  Sindre Karlsson   På valg: 2022 
Styremedlem:  Terje Wold   På valg: 2022 
Styremedlem:  Ulrik Hauk Abrahamsen På valg: 2023 
Styremedlem:  Håvard Dahl Haugan  På valg: 2023 

Endringer i gruppestyret 2021: 
Inn: Ulrik Hauk Abrahamsen, Håvard Dahl Haugan (pr. august 2021) 
Ut: Truls Aakre-Thunold (pr. mai 2021) 

 
Inntil annet blir vedtatt så vil Sportslig Utvalg i IL Hei E-sport bestå av medlemmene i Hei E-sport sitt 
gruppestyre. Sportslig leder for Hei E-sport er Sindre Karlsson, nestleder i IL Hei E-sport sitt 
gruppestyre er Finn Erik Einarsen og dugnadskoordinator for IL Hei E-sport er Terje Wold. 
Økonomiansvarlig for Hei E-sport er leder av gruppestyret med støtte fra nestleder og de andre 
styremedlemmene i budsjettprosessen. Gruppestyrets medlemmer er på valg hvert andre år. 
 
Hovedfokus for Hei E-sport i 2021 har vært gjennomføring av alle aktiviteter knyttet til trening, 
deltagelse i seriespill, cuper og gjennomføring av egne arrangementer. Det har også vært fokus på 
forbedring av tilbudet på enkelte områder, blant annet i forhold til fysisk aktivitet tilknyttet 
treningene, bygging av streamingrom o.l. Sammen med gjennomføring av E-sportuka på Hei, E-sport 
turneringer på Brotorvet og deltagelse på HEI Idrettsglede så har det vært stort fokus på de 
administrative oppgavene knyttet til driften av Hei E-sport som egen gruppe i idrettslaget. 
 
Sportslig 
Hei E-sport reviderer gruppen sin sportslige plan for hvert nye kalenderår og denne ligger lett 
tilgjengelig for alle våre medlemmer, foresatte og andre på IL Hei sin hjemmeside. E-sport gruppen 
har vært i drift med treninger og kamper gjennom hele 2021, selv om koronasituasjonen har ført til 
flere perioder uten mulighet til fysisk oppmøte på E-sport rommet vårt. I disse periodene har 
treninger og kamper blitt gjennomført hjemme i fra. Ved utgangen av 2021 hadde Hei E-sport ca. 70 
aktive utøvere/medlemmer i aldersspennet 12-17 år (+ noen seniorspillere). Styret i Hei E-sport har 
vedtatt at inntak av nye årskull gjøres ved årsskiftet (inntak for 2009-kullet i januar 2021). 
 
Det gjennomføres 9 E-sport treninger pr. uke i fem forskjellige spill i tillegg til kampkvelder og cuper.
I 2021 deltok Hei E-sport i seriespill i Overwatch og Rocket League, samt NM i eFotball. Seriespillet er 
nivåtilpasset og Hei E-sport har lag påmeldt i forskjellige divisjoner. 



 

 

 
 
 
 
 
Gjennom flere perioder med «lockdown» i 2021 har treninger og kamper for Hei E-sport blitt 
gjennomført online og hjemme i fra. Dette har fungert som et ok alternativ gjennom den spesielle 
tiden, men har ikke vært optimalt sammenlignet med fysisk oppmøte på E-sport rommet. Heldigvis 
har vi også hatt perioder ila 2021 med mulighet for fysisk oppmøte for våre spillere og trenere. 
 
Det har vært jobbet mye med rekrutteringsprosessen for å få inn flere E-sport trenere, koordinatorer
til fysisk aktivitet og lagledere fra foresatte gruppen rundt de forskjellige partiene i Hei E-sport. Vi 
mangler i skrivende flere ressurser for å dekke opp alle behov for våre treningspartier. Fremover så 
vil ingen nye treningspartier startes opp uten at trenere og definert lagleder for nytt parti er på 
plass. 

 
Økonomi 
IL Hei E-sport sitt regnskap for 2021 ble preget av koronasituasjonen. På inntektssiden var 
treningsavgift og lotteriinntektene viktige elementer, sammen med bokført kompensasjon fra 
«koronakrisepakke» og flere innvilget søknader om tilskudd og støtte. Vi fikk også god inntekt på 
kiosk under «E-sportuka på Hei», men naturlig nok en lavere inntekt fra kiosken vår på E-sport 
rommet når vi ser 2021 under ett (grunnet koronasituasjonen). På kostnadssiden har vi blant annet 
kjøpt inn nødvendig utstyr og rekvisita, noen premier til arrangement samt kioskvarer o.l. IL Hei E-
sport har ikke hatt lønnskostnader i 2021. 
 
Regnskapet for 2021 har noen avvik i forhold til budsjett, men inntekt og kostnadssiden samlet og 
isolert sett viser et godt resultat i pluss. Hei E-sport søkte på forskjellige gave og støtteordninger i 
2021 og fikk innvilget flere av disse som var viktige i forhold til nødvendige innkjøp og gjennomføring
av gruppens arrangementer. 
 
I 2021 var treningsavgiften for Hei E-sport 1500,- pr. kalenderår (750,- pr. sesong/halvår) og ble 
betalt månedlig over avtalegiro. Tidligere så har hvert kalenderår vært definert med to sesonger, 
dette endres fra 2022 hvor en sesong blir tilsvarende ett kalenderår i Hei E-sport. Treningsavgiften 
for 2022 er foreslått justert til 1800,- pr. kalenderår. Dette vil være første gang treningsavgiften i Hei 
E-sport justeres siden gruppen ble etablert i idrettslaget. Søskenmoderasjonen vil bestå som før og 
er beskrevet i gruppens Sportslige Plan. Hver spiller kan være med i inntil to spillpartier i Hei E-sport 
uten å betale høyere treningsavgift. 

Lokaler 
E-sport rommet (i «gamle fotballrommet») fungerer godt til gjennomføring av treninger og kamper.
Kapasiteten på rommet er pr. i dag 14 spillere + 1 trener og det bør etter hvert vurderes om det skal 
ses på løsninger for å øke kapasiteten. Noen av treningspartiene er fulle og vi opererer med 
ventelister for enkelte av partiene. Lokaler for streamingrom er under oppføring i 1. etasje under E-
sport rommet. 



 

 

 

 

 

Arrangementer 
Hei E-sport har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2021: 
* E-sportuka på Hei, 24  27. november 
* E-sport turneringer under «Barnas Superhelg» på Brotorvet, 23  24. september 
* HEI Idrettsglede, 28. juni  2. juli 

Annet 
IL Hei E-sport fortsatte sitt medlemskap i Bredde E-sport Alliansen (esportalliansen.no) for 2021. I E-
sportalliansen jobber vi sammen med andre idrettslag og frivillige organisasjoner for økt 
breddeaktivitet for E-sport i Norge. IL Hei E-sport var i 2021 ikke medlem av Norges E-sportforbund 
(styrevedtak). Fremtidig medlemskap i NESF vil vurderes fortløpende. 
 
Hei E-sport har gjennom 2021 jobbet for å skaffe nye samarbeidspartnere til IL Hei og idrettslaget 
har i løpet av vinter/vår 2021 signert to avtaler basert på arbeidet i E-sport gruppen. Avtalene som 
er signert med Viken Fiber AS og Power Brotorvet/Porsgrunn kommer hele idrettslaget til gode. 
 
Hei E-sport prøver å være aktive på sosiale medier og har over 400 følgere av vår Facebook side. På 
vår egne Discord server møtes våre spillere og trenere og denne serveren benyttes også under 
trening og i kamp. Hei E-sport er også på Instagram og TikTok, og benytter ellers Spond til all 
kommunikasjon rundt treninger, kamper, møter og medlemsregistrering. Vi har også en egen lukket 
Facebook gruppe for foresatte til spillerne våre i Hei E-sport. 

 

Utfordringer vi ser for 2022 
- Rekrutering av flere jenter til Hei E-sport 
- Få på plass flere E-sport trenere 
- Få på plass flere foresatte i verv som lagledere og koordinatorer for fysisk del av treninger 
- Fast organisatorisk struktur for alle spillpartier, spesielt viktig i forhold til god gjennomføring av 
kamper/seriespill for de ulike spill-partiene 
- Kapasitet på E-sport rommet for å eventuelt kunne ha mulighet til å starte opp flere 
treningspartier, samt spillerkapasitet på enkelte treningspartier 
 
 
 

IL Hei E-sport vil takke for et godt samarbeid i 2021 og ser frem til et aktivt 2022! 

 

Heistad 6. mars 2022 
IL Hei E-sport 





 

     I.L. HEI SENIORLAUG
Årsrapport 2021 

 

 
 



 Telemarkskanalen fra anleggene på 1800-tallet gjennom båttrafikkens og 
reiselivets storhetstid,om fargerike kapteiner og personligheter og frem til dagens 
turistkanal med NRKs storsending "Telemarkskanalen minutt for minutt" i 2012 som ett 
av høydepunktene.





































































REVISJONSSELSKAPET AS  Medlem av Den norske revisorforening 

 

 www.revisjonsselskapet.no 
Post- og kontoradresse AVD BØ FORETAKSREGISTERET: 
Lyngbakkvegen 5 Bøgata 52 NO 974 481 596 MVA 
3736 Skien 3800 Bø i Telemark E-post:firmapost@revisjonsselskapet.no 
   

 

 
 
 
Til årsmøtet i  
Idrettslaget HEI 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Konklusjon  
Vi har revidert  årsregnskap som viser et overskudd på kr 989 844. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. 

desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 
International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International 
Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 



REVISJONSSELSKAPET AS  Medlem av Den norske revisorforening 

 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 
 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 
 
 
Skien, den 25. mars 2022 
REVISJONSSELSKAPET AS 
 

 
Are K. Monsen 
Statsautorisert revisor 
 





 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Idrettslaget Hei sin beretning. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter Idrettslagets lov.  

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 
det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Heis styre. Vi har 
gjennomgått årsberetningene for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.   

Regnskapet viser et overskudd på kr 989 843,-. Regnskapet for 2021 er litt rart og det er store avvik i forhold 
til budsjetter. Dette er naturlig forklart med at det er et år preget av korona. Med overføring av koronamidler 
fra staten (896 057,-) så har det sikret Hei et solid overskudd.  

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Idrettslaget HEI: 

Det er registrert at alle saksdokumenter til årsmøtet ikke er tilgjengelig for medlemmer innen fristen som er 
1 uke før årsmøtet.  

Det er ikke gitt kontrollkomitéen tilstrekkelig tid for en gjennomgang av dokumenter som er nødvendig for å 
få et komplett bilde av aktiviteten og forvaltningen av idrettslaget. Dette er første året det er en 
kontrollkomite i idrettslaget og det er en bratt læringskurve. Og dette er en god start både for idrettslaget og 
for kontrollkomiteen. Og det vil jobbes med å bedre rutinene i forbindelse med kontrollkomite.  

Det er ikke etablert en rutinebeskrivelse av drift og vedlikehold av anlegget, det er forbundet med stor risiko 
at idrettslaget er avhengig av noen få personer for å passe på anlegget. Det bør lages en god gjennomtenkt 
rutinebeskrivelse for drift og forvaltning av anlegget.  

Konklusjon 

Det er kontrollutvalget konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 
kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Hei sitt årsregnskap for å godkjennes av årsmøtet. 

 

 

Sted, dato 

Porsgrunn 31.03.2022 

 

 

Joakim Brandhaug     Terje Johannesen    

















Treningsavgift E-sport 2022 

Aldersgruppe 9 -11 år  Kr 1 200 pr år (nytt treningsparti) 

Aldersgruppe 12-17 år  Kr 1 800 pr år (økning kr 300,-) 

Aldersgruppe Senior 18+  Kr 1 000 pr år (uendret) 

Maksbeløp
Treningsavgiften er begrenset til maks 2 barn pr. familie.
Dette betyr at en familie med eksempelvis 3 barn innmeldt i Hei E-sport, kun vil 
betale treningsavgift for 2 av de 3 innmeldte barna. 















 



























IL HEI Hovedstyret 

IL HEI Valgkomité innstiller følgende personer til IL HEI Hovedstyret: 

Hovedstyrets leder:     Ole Christian Wiger Sørensen 

Nestleder og anleggsansvarlig:  Morten Kjørholt Pettersen 

Styremedlem og økonomiansvarlig:  John Inge Myrvang 

Styremedlem:     Bente Amundsen  

Styremedlem     Petter Hovet  

Styremedlem:     Truls Aakre-Thunold  

Styremedlem:     Kathryn Lee Hansen   

Disse er på valg 

Ole Christian Wiger Sørensen 

John Inge Myrvang 

Truls Aakre-Thunold  












