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Protokoll fra Hovedstyrets møte med Fotball, 
Håndball, Ski og E-sport gruppe. 
(Endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på 
dokumentet eller ved at den godkjennes gjennom mail korrespondanse.) 
 
Dato:   Onsdag 21 september 2022 
Kl:   18.00 – 21.00  
Sted:   Klubbhus  
Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Bente Amundsen, Petter Hovet, John Inge 
Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Kathryn Lee Hansen.  
Fotball: Geir Pedersen, Bjørnar Sveinsson, Nicole Renner, Sverre Sveen Ronny Larsen 
Håndball: Stig Salvesen, Brit Lundegård, Guro Nystad-Hansen 
Ski: Thore Kornmo 
E-sport: Finn- Erik Einarsson 
Forfall: Truls Aakre-Thunold 
Referent: Kristin Aanonsen 
Andre til stede: - 
 
  

SAKSLISTER: 
 
 
Orientering saker:  
O-sak 1  Fotball: Organisering og plan etter at Mats Tvedt har sluttet  
O-Sak 2 Fotball: Diskusjon vedr treningsavgift 
O-sak 3 Fakturering av treningsavgift, fotball 
O-sak 4 Status fra Ski, E-sport, Fotball og Håndball gruppe 
O-sak 5 Høye strømkostnader 
O-sak 6 Regnskap 
O-sak 7 Ungdomsråd i Idrettslaget 
O-sak 8  Heistadhallen 
O-sak 9 Hallvaktordning i Heistadhallen 
O-sak 10 IT system for internkommunikasjon 
O-sak 11 E-sport og dugnad 
O-sak 12 Flerbrukshall 
O-sak 13 Kunstgress og lekeapparater på små-baner 
O-sak 14 Status planlagt p-plass 
O-sak 15 Sikkerhet ved bruk av anleggsmaskiner 
O-sak 16 Dugnad i Idrettslaget 
O-sak 17 Fritidsordning på Heistad  
  
 
 
Aksjonssaker:  
Se oversikt på siste side 
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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 
3. juni   Styremøte / sommeravslutning Hovedlag + håndball-, E-sport og ski 
31. august  Ekstraordinært styremøte 
21. September  Styremøte Hovedstyret med styret i Håndball-, E-sport- og Skigruppe 
Oktober   
18 november  Juleavslutning, alle grupper 
Desember 
 
 

ORIENTERINGSSAKER: 
 
O-sak 1 Fotball: Organisering og plan etter at Mats Tvedt har sluttet 

2022: Sverre og Bjørnar gjør de viktigste fotball oppgaver for høst 22 
2023: Mats sin stillingsinstruks for fotball blir fordelt på 3 personer. Disse 
kompenseres og det forventes kvalitet i arbeid fra disse. Arbeidstid vil være 
et antall timer pr uke i fotballens kjernetid, kveld.  
Sportslig: 2 personer og admin 1 person. 
Fotballgruppens ansikt utad til media og annet er Bjørnar Sveinsson 

Aksjon: Fotballgruppe finner aktuelle personer snarest 
 
 

 
O-sak 2 Fotball: Ønske om fritak for treningsavgift  
Info:  Det er satt frem ønske om fritak for egne barns treningsavgift for noen 

personer i fotball gruppen som har svært stor arbeidsbelastning. 
  Hovedstyret fraråder dettet på det sterkeste, fritak for treningsavgift kan 

fort bli en urettferdig ordning. Hovedstyret foreslår at de aktuelle 
personene isteden kan få utbetalt en kompensasjon som belastes 
fotballgruppe.  

Aksjon: Fotballgruppe gir tilbakemelding til Hovedstyret om dette er en løsning og 
evt navn på disse 

 
 
 
O-sak 3 Fotball: Fakturering av treningsavgift for 2023 
Info:   Det er ønskelig å få fakturert treningsavgift allerede i januar måned.  

Faktura i januar er ikke mulig fordi satsene for treningsavgift må fastsettes i 
årsmøte. I 2022 ble årsmøte avholdt 6 april.  
Fotballgruppen ønsker at dato for årsmøte fremskyndes til februar. 
Hovedstyret kan sette februar som foreløpig tid for årsmøte, men er svært 
avhengig av at alle regnskaper og budsjetter er ferdig.  
Alternativt kan de eldste lagene faktureres treningsavgift før årsmøte og 
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endring i avgift blir etter-fakturert etter årsmøte.  
De yngste lagene kan faktureres etter årsmøte 

Aksjon:  Hovedstyret: Avholdet årsmøte tidligst mulig 
  Kontor: Treningsavgift for fotball faktureres snarest mulig i 2023. 
 
 
O-sak 4 Status i gruppene 
Info: SKI gruppe v/Thore Kornmo: 
 Fast trening mandag og fredager, 10 -15 stk.  

Rulleskirenn starter opp nå.  
Ønsker snø-produksjon til vinteren, men har forståelse for høy strømkostnad 
på snøkanonene.  

 E-sport v/ Finn Erik Einarsen 
 Liten nedgang i antall spillere pga mangel på trenere. Håper på flere 

trenere etter avholdte foreldremøter.  
 E-sport uka i november er under planlegging 
 Skal til konferanse i «E-sport alliansen» i Oslo  
 2 kvinnelige styremedlemmer i styret og kjønnskrav er tilfredsstilt 
 Fysisk aktivitet i forbindelse med E-sport trening fungerer veldig bra 
 IT- og tekniske systemer fungerer godt 
 Streaming rom er ikke ferdig.  
 Fotball v/Bjørnar Sveinsson 
 Fotballstyret fungerer godt og godt grep rundt aktivitetene 

Godt gjennomførte cuper  
Sportslig veiskille når Mats har sluttet 
Mats sine oppgaver fordeles for resten av 2022 
For 2023 er det planlagt nye tiltak og nye stillinger 
A laget kan rykke opp til kretsmester i Telemark 
Damelag er topp-2 beste i 3 divisjon 
Ønsker med tiden å starte fotball-skole fritidsordning 
Håndball v/Stig Salvesen 
Oppstart i sesong september/oktober 
Godt damelag er etablert 
Har alle årsklasser unntatt 9-10 åringer 
Kun jenter, unntatt noen gutter på håndballskolen 
Anne Tverråen kåret av NHF til årets barnehåndballtrener i 2022 
2 nye jente-dommere 
Godt fungerende styre 
Øker rekrutteringen til håndball fra de yngste årsklassene 
Flyball turnering før jul 
Planlegger både Quart cup i Kristiansand 2023 
Planlegger treningsleir i Danmark 2023 
Hovedstyret v/Ole Chr Wiger Sørensen 
 Månedlige møter gjennom hele året hvor gruppene er representert med hver 
sin representant 
Økonomi 
Anleggs utvikling 
Saker som vedkommer gruppene 
Klubbhus 
Kommunal kontakt 
Framtids-planlegging 
Annet 
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O-sak 5 Høye strømkostnader 
Info:  Strømkostnad er 3-doblet siden 2021 

Tiltak for besparelser 
- Redusere bruk av banelys 
- Temperatur klubbhus satt til 19 grader 
- Det blir antageligvis ingen snø-produksjon i vinter, men mindre støtte fra 

Porsgrunn Kommune 
- Begrensninger på dusj 
- Annet  
 

 
O-sak 6 Regnskap 
Info:  Regnskap er ikke ferdig fra Sipak regnskap og økonomi AS.  

Ordning er til diskusjon 
 
 

O-sak 7 Ungdomsråd IL HEI 
Info:  IL HEI ønsker å sende 3 representanter på kurs i Oslo. HEI betaler kurs og 

opphold. Det blir sendt ut melding til alle medlemmer og foreldre. E-sport 
har 1 representant klar.  

Aksjon:  Kathe og kontor 
 
 
O-sak 8 Heistadhallen 
Info:  Møte mellom IL HEI og Porsgrunn Kommune i september: 

- Kommunen skal lage ny brann instruks for hallen 
- IL HEI ønsker at kommunen etablerer egen hjertestarter i hallen. HEI har 

etablert nåværende hjertestarter 
- Internett i hallene må fornyes. Eget nett for kampoverføringer fungerer 

ikke og internett i felles områdene er pr nå ikke-fungerende.  
Porsgrunn Kommune avklarer dette, IL HEI må mulig etablere en 
midlertidig ordning 

Aksjon:  Ole Christian, Morten Kjørholt Pettersen, Snorre Nenseth,  
Porsgrunn Kommune 

 
 
 
O sak 9 Hallvaktordning i Heistadhallen 
Info: Dugnad engasjerer ca 80 personer i 43 uker med ca 5 vakter á 5 timer pr 

vakt i løpet av et år. Dette er en tung dugnad for idrettslaget.  
Avtale med Porsgrunn Kommune blir reforhandlet snarlig.  

Aksjon:  Ole Christian 
 
 

 
O sak 10 Internkommunikasjon i IL HEI 
Info:  Det er ønskelig med system for internkommunikasjon for å hindre sensitiv 

informasjons flyt, lette tilgang til dokumenter og kommunikasjon mellom 
gruppene. Dette blir bestilt. 

Aksjon:  E-sport og Kate (hovedstyret) vil være engasjert i etablering. 



  

5 
 

  
 
 
O sak 11 E-sport og dugnad 
Info: E-sport gruppe må delta i fellesdugnader for Idrettslaget. De må blant annet 

stille med vaktmester for klubbhuset. Dette er en roterende ordning og en 
ganske enkel dugnad.  

Aksjon:  Ole Chr blir med på foreldremøter for å orientere om dugnad. 
 
 
 
O-sak 12 Flerbrukshall 
Info: I henhold til årsmøtevedtak har idrettslaget mandat til å utdype saken 

videre.  
En evt flerbrukshall må kunne brukes av alle gruppene. Vurderinger vil blant 
annet være økonomi, tilskuddsordninger, og hvilke behov som Håndball, 
Fotball, Ski og E-sport har for en flerbrukshall.  
Hall må enten plasseres i grønt -området mellom 9’er bane og skiløype eller 
området 11’erGeir og Jans plass 

 IL HEI Hovedstyre ber alle gruppene om å diskutere og sette opp sine behov 
for bruk av flerbrukshall. E-sport har gitt tilbakemelding 

Aksjon: Fotball, Håndball og Ski gruppe må gi tilbakemelding til Hovedstyret. 
 
 
 
O-sak 13 Kunstgress og lekeapparater på små-baner bak Klubbhuset 
Bakgrunn:  henhold til årsmøte har idrettslaget tillatelse til å legge kunstgress på disse 

to små-banene. Det er også ønskelig å sette opp lekeapparater til de aller 
minste barna og småsøsken. Disse bruker også mye tid på anlegget vårt. 

Aksjon: Tilskudds gruppe søker legater og fond om midler til lekeapparater. 
Møte 26 oktober 

 
 
 
O sak 14 Status for planlagt ny parkeringsplass  
Info:  Befolkning på Heistad øker og IL HEI vil komme til å få en økende 

medlemsmasse i årene som kommer. Idrettslaget har et stort ansvar for 
barns sikkerhet. IL HEI har planer for ny parkeringsplass i området fra  
P -plass ved Heistadhallen og ut mot bilvei. 
Idrettslaget samarbeider med Eckholdt AS som entreprenør. Det kan ta noe 
tid før oppstart av bygging. Søknadsprosess er i gang og forhånds-konferanse 
med Porsgrunn kommune er avholdt.  

Aksjon:  Morten Kjørholt Pettersen 
 
 
O sak 15 Sikkerhet ved bruk av traktor og lastebærer på fotball anlegget  
Info:  Brukere av anleggsmaskinene våre er svært obs på barn.  

Det skal aldri være barn på banene når traktor og lastebærer er i bruk. 
Førere er svært oppmerksom på barn når de kjører maskiner til/fra garasje 
og baner. 
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O sak 16 Dugnad i idrettslaget 
Info:  Hovedlaget ber alle gruppene om å gå nøye igjennom sine dugnads-matriser. 

Riktig lag må stå på riktig dugnad og antall medlemmer på lagene må stå i 
forhold til dugnad.  
Dugnadsmatrisene for 2023 må være oppdatert og presentert i god tid for 
alle lag og foreldre. 

Aksjon: Fotball, håndball, Ski og E-sport gruppe 
 
 
O sak 17 Fritidsordning på Heistad 
Info:  Porsgrunn Kommune har ansatt 1 person/koordinator som skal fokusere kun 

på fritidsordning på Heistad.  
Dette er et samarbeid mellom kommune-skole-idrett. 

 
 
 

AKSJONSSAKER: 
 
 
 

Sak Beskrivelse Aksjon Frist 

O-1 Mats Tvedt slutter Fordeling av arbeidsoppgaver. 
Finne ny(e) person(er)  

Fotballgruppe  snarest 

O-2 Ingen fritak 
treningsavgift 

Kompensasjonsordning til  
enkelte personer kan brukes  
isteden. Navn må formidles  
til Hovedlag 

Fotball gruppe snarest 

O-3 Fakturering av 
treningsavgift og dato 
for årsmøte 

Snarest mulig i 2023 Hovedstyret 
og kontor 

Februar 
2023 

O-7 Ungdomsråd Navn på representanter for IL 
HEI 

Kathe 
Grupper 
Kontor 

snarest 

O-8 Heistadhallen Internett må fornyes 
Branninstruks 
Hjertestarter 

Morten,  
Ole Chr, 
Pgr kommune 

snares 

O-9 Hallvakt ordning Reforhandle avtale 
 

Ole Chr snarest 

O-
10 

System for 
internkommunikasjon 

Bestille Kate snarest 

O-
11 

E-sport og dugnad Vaktmester ordning Klubbhus E-sport snarest 

O-
12 

Flerbrukshall Tilbakemelding fra gruppene  Fotball, 
håndball, ski 

snarest 

O-
13 

Kunstgress på små-
baner 

Søknad om midler til  
lekeapparater.  

Søknadsgruppe 
 

 

O-
14 

Ny P-plass Oppfølging Morten K P  

 
 

______________________ 


