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Protokoll fra Hovedstyrets møte  
 
(Endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på 
dokumentet eller ved at den godkjennes gjennom mail korrespondanse.) 
 
Dato:   Onsdag 30. mars 
Kl:   18.00 – 20.00  
Sted:   Klubbhus  
 
Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Petter Hovet, John Inge Myrvang, Truls Aakre-
Thunold, Kathe Lee Hansen 
Forfall: Morten Kjørholt Pettersen, Bente Amundsen 
Referent: Kristin Aanonsen 
Andre til stede: - 
 
  
 
SAKSLISTER: 
 
Vedtak saker:  
V-Sak 1   Gjennomgang dokumenter til årsmøte 
 
 
Møteplan Hovedstyret 2022 
25. januar   Styremøte 
16. februar   Styremøte  
16. mars   Styremøte 
30 mars   Formøte til årsmøte 
6 april   Årsmøte 
20 april   Styremøte 
18. mai  Styremøte 
15. juni  Styremøte 
 
 
 
 
 
VEDTAK / AKSJONS SAKER 
 
V-Sak 1 Gjennomgang av dokumenter til årsmøtet 
Info: Årsmøtedokument ble gjennomgått med noen små korrigeringer på enkelte 

punkter.   
 Innkomne saker ble gjennomgått på nytt. 
 Diskusjon og innvending vedr innkommet forslag om egenkapital.  

Det er flertall for sak i hovedstyret: 6 medlemmer er for løsning 1 medlem er 
usikker / imot løsning. 

Aksjon Saker tas opp i årsmøte 
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V-Sak 2 Utvidelse av Parkeringsplass 
Info: Hovedlag tok i 2021 kontakt med Porsgrunn kommunen for å undersøke 

mulighet for at kommunen utvider parkeringsplassen ved idrettslaget.  
Svar kommet og kommunen er positiv til å utvide P-plass i område mellom 
eksisterende parkeringsplass, mot Heistadhallen og bilveg. Se vedlagt kart.  
Bygg søknad, økonomi og anskaffelse av overskuddsmasse vil evt bli 
kommende saker 

Aksjon Sak tas opp i Årsmøte 
Vedlegg: Tekst for innkommet sak vedlagt dette møtereferat 
 
 
 
V-Sak 3 Diskusjon om evt flerbrukshall  
Info: Priser er innhentet og alternativer til type treningshall / flerbrukshall ble 

diskutert. Info om ulike type haller, spill-flate, isolering, grunnarbeider og 
innvendig dekke. Kostnad og alternative støtteordninger ble diskutert. 

Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte 
Vedlegg: Tekst for innkommet sak vedlagt dette møtereferat 
 
 
 
V-Sak 4 Forslag til ny bruk av området mellom Klubbhus og asfaltert plass  
Info: Det er foreslått å lage et mindre område for 6-8 åringer på gressmatte mellom 

Klubbhus og asfaltert plass. Foreslår å løfte området i terreng og legge nytt 
underlag i istedenfor gress Deretter sette opp 4 vandt baner for 5’er fotball.  
Alternative priser er mottatt. Ulike typer underlag og hva som kan være 
hensiktsmessig bruk av området ble diskutert.  

Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte 
Vedlegg: Tekst for innkommet sak vedlagt dette møtereferat 
  
 
 
V-Sak 5 Plassering av Fotball kiosk område foran kiosk, Klubbhus 
Info: Fotballgruppe ønsker å flytte kiosk til hoved inngangen til fotball område, 
 Hovedstyre foreslår heller en utbedring med steinsetting og benker i området 

rundt eksisterende kiosk. Samt bedre skilting som viser vei til kiosk. 
Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte 
Vedlegg: Tekst for innkommet sak vedlagt dette møtereferat 
 
 
 
V-Sak 6 Etablering av Ungdomsråd 
Info: Ønske om å etablere ungdomsråd med representanter fra alle gruppene 
Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte 
Vedlegg: Tekst for innkommet sak vedlagt dette møtereferat 
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V-Sak 7 Flytting av egenkapital fra undergrupper til hovedlag 
Info: Hovedstyret foreslår flytting av 80% opptjent egenkapital pr 31.12.21, og 80% 

av fremtidig overskudd, fra undergrupper til Hovedlag. Dette i hovedsak for å 
for å dekke inn kostnader til rehabilitering av anlegg og bygningsmasse.  

Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte 
Vedlegg: Tekst for innkommet sak vedlagt dette møtereferat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NESTE MØTE 20 APRIL 



Forslag til årsmøte i:    IL HEI 2021 

Fra:    Styret 

Tittel på forslag:      Oppføring av Hall  

 

Forslag: 

Utarbeide forslag til treningshall 

Begrunnelse: 

Årsmøte 2021 gav styret grønt lys til å utarbeide forslag til en flerbrukshall i regi av IL Hei. Etter en 

grundig gjennomgang av flere type haller hos flere ulike aktører, ser man at en fullskala flerbrukshall 

vil være langt over hva IL Hei kan greie økonomisk. En enkel 9 er treningshall i henhold til NFF sine 

kriterier og mål vil gi et helt annet kostnadsbilde, og kan muligens realiseres over noe tid. 

Styret ønsker å få tilbakemelding fra årsmøte om forslaget mht treningshall. 

 

 

Porsgrunn 17. Mars 2022 

 

_______________ 

[signatur] 
Morten Kjørholt Pettersen 





Forslag til årsmøte i:  IL HEI 2021 

Fra:  Styret  

Tittel på forslag:   Utvidelse av parkeringsplass 

 

Forslag: 

Videreutvikle arealer gitt av Porsgrunn kommune til parkering 

Begrunnelse: 

Det er i perioder stort trykk på eksisterende parkeringsplasser i og rundt anleggene våre. Dette har i 
noen tilfeller ført til kaos og farlige situasjoner for store og små. 
Hei har vært i kontakt med Porsgrunn kommune og spurt om å benytte i dag ubrukte arealer til 
parkering, noe kommunen har stilt seg positive til. Opparbeidelsen av disse arealene vil ha en kost, 
og planen er å gå i dialog med kommunen, nye veier og andre for å finne gode løsninger på masser 
og maskinarbeider. 
 
 
Porsgrunn 17 Mars 2022 
 
_______________ 
[signatur] 
Morten Kjørholt  Pettersen 



 



Forslag til årsmøte i:  IL HEI 2021 

Fra:  Styret 

Tittel på forslag:   Steinlegge området foran kiosk 

 

Forslag: 

Steinlegge gressområdet foran kiosk. 

Begrunnelse: 

Gressområdet foran kiosken blir til vanlig brukt til plassering av benker i tilknytning til kiosk. Området 
består i dag av noe naturgress og noe utlagt kunstgress. Området fremstår i dag som skjemmende og 
ved nedbør og mye tråkk så blir platting og området generelt fort sølete.  

 
 
Porsgrunn 17. Mars 2022 
 
_______________ 
[signatur] 
Morten Kjørholt Pettersen 



Forslag til årsmøte i:  IL HEI 2021 

Fra:  Styret  

Tittel på forslag:   Kunstgress småbaner 

 

Forslag: 

Legge kunstgress på dagens gressbaner mellom klubbhus og snø deponi 

Begrunnelse: 

Banene blir i dag brukt som arena for spill mot Vant for de minste medlemmene våre. Fotballen 
ønsker å ha et område dert Vant kan stå mer eller mindre permanent. Området vil også kunne 
benyttes som treningsarena og som 5 er fotball for de minste.  
 
 
Porsgrunn 17. Mars 2022 
 
_______________ 
[signatur] 
Morten Kjørholt Pettersen 



Forslag til årsmøte i: IL HEI 2022 

Fra: Kate Hansen     

Tittel på forslag:  Ungdomsråd     

 

Forslag:  

Etablere et ungdomsråd (15 år til 25 år) med representanter fra fotball, håndball, ski og e‐sport. 

 

Begrunnelse:  

Involvere utøvere i idrettslagets ledelse.  Medbestemmelse for ung medlemmer.  Øke samarbeid 

på tvers av grupper.  Fremdyrke framtidens ledelse, trenere og frivillige i IL HEI. 

 

 

 

 

 

 

Porsgrunn 24.03.2022 

 

_______________ 

[signatur] 
Kathryn Hansen 



        
 
 
 
Forslag fra hovedstyre til årsmøte. 
 
SAK: Flytting av egenkapital fra undergrupper til hoved lag 
 
Alle undergrupper, fotball, håndball og ski har alle godt opparbeidet egenkapital, den fremkommer slik. Fotball kr 1 128 526, 
Håndball kroner 987 316 og ski kroner 550 028. Hoved lag og klubbhus har egenkapital kroner 944 165. 
 
Gjennom flere år har hoved laget slitt med å få dekt inn alle kostnader som er fra undergruppene. Det har heller ikke vært et mål 
da hoved laget er opptatt av at gruppene skal kunne yte best sportslig aktivitetstilbud til sine medlemmer. Samtidig er det viktig 
for hoved laget å ha kapital til å utvikle og drifte klubben på en sunn og fornuftig måte. Hoved laget er anleggseier og står for alt 
vedlikehold og utvikling av anlegg, maskinpark og byggningsmasse. Og den har blitt betydelig. Det er fremover stort behov for 
rehabilitering både av anlegg og eksisterende bygningsmasse. 
 
Gruppenes mandat er å drifte ut i fra vedtatte budsjetter og har ingen rammer til å bruke av egenkapital til drift da det er krav om 
positiv inndekning gjennom budsjetter. 
 
Hoved laget som anleggseier derimot investerer i anlegg, maskiner og bygg. For det meste er dette rehabilitering og det er her 
egenkapitalen kommer til sin rett. For at hoved laget skal ha muligheter fremover til rehabilitering og utvikling trenger vi 
egenkapitalen som 1 sikkerhet for eventuelle låneopptak eller 2 som egenkapital som en del av finansieringen til det enkelte 
prosjekt. 
 
Gruppene betaler inn til hoved laget en andel til drift klubbhus og en andel til lønnstilskudd ansatte i administrasjonen. Dette 
dekker bare en liten andel av de faktiske kostnadene vi har. Samtidig er det mange poster vi ikke har inndekking på i det hele 
tatt. Slik kan det ikke være fremover. 
 
Derfor foreslår Hovedstyre i IL HEI årsmøte om følgende: 
 
Vedta og: 

1. overføre 80 % av opptjent egenkapital i undergruppene pr 31.12.2021 til hoved laget. 
 

2. overføre 80 % av fremtidig overskudd i undergruppene til hoved laget. 
 

Det er kun på denne måten hoved laget kan drive anleggsutvikling og rehabilitering på sunn, fornuftig og økonomisk måte i 
fremtiden. 

 
Alternativet vil i så måte være mye verre. Da vil hoved laget måtte kreve inn kanskje inntil 400 – 600 tusen ekstra over 
budsjettet til undergruppene årlig og det vil gå hardt utover den sportslige satsingen og gruppene måtte økt sine inntekter 
betydelig (også mer dugnad) noe som vi ser på som helt umulig oppgave å få til.  
Hoved laget ønsker ikke å «knekke» undergruppene da vi mener det sportslige skal være i fokus der, det skal det være rom for 
og det er den viktigste oppgaven til undergruppene. 

 
Derfor håper vi årsmøtet ser positivt på vår tilnærming og modell for å flytte egenkapital fremfor å belaste undergruppene med 
vesentlig høyere kostnader over budsjettet for å kunne drive rehabilitering og anleggsutvikling i fremtiden 
 
 
 
På vegne av Hovedstyre IL HEI 
 
Ole Christian Sørensen 
Styreleder IL HEI 
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