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Protokoll møte IL HEI Hovedstyre 
(Endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på 
dokumentet eller ved at den godkjennes gjennom mail korrespondanse.) 
 
Dato:   Torsdag 15 desember 2022 
Kl:   18.00 – 21.00  
Sted:   Klubbhus  
Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Bente Amundsen, Petter Hovet, John Inge 
Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Truls Aakre Thunold 
Forfall: Kathryn Lee Hansen 
Referent: Kristin Aanonsen 
Andre til stede vedr 1 sak: Bjørnar Sveinsson, Snorre Nenseth 
 
  
 

SAKSLISTER: 
 
Orientering saker:  
O-sak 1  IL HEI Event  
O-Sak 2 Internett i Heistadhallen 
O-sak 3 Flerbrukshall 
O-sak 4 Strøm kostnader 
O-sak 5 Parkeringsplass 
O-sak 6 Tak, Klubbhus 
O-sak 7 Regnskap/Budsjett 
O-sak 8  Sponsor komité 
O-sak 9 Avfallshåndtering 
O-sak 10 Vaktmester Klubbhus 
O-sak 11 Utleie priser Klubbhus 
 
 
 
Aksjonssaker:  
Se oversikt på siste side 
 
 
 
Møteplan Hovedstyret 2023 
11. januar   Styremøte 
18. januar  Styremøte  
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
O-sak 1 «IL HEI Event» 

Presentasjon med forslag fra Bjørnar Sveinsson og Snorre Nenseth: 
Disse to kommer med et forslag til å starte opp egen gruppe som skal 
fungere som støtte funksjon for alle gruppene i IL HEI. Foreløpig navn IL HEI 
Event. Man ønsker at denne gruppen skal bestå av ressurspersoner fra både 
Fotball-, E-sport og håndball gruppe 
IL HEI Event kan bidra med hjelp/støtte til gruppenes arrangementer, 
profilering, rekruttering, markedsføring, samt være en sosial plattform og 
generell støttefunksjon. Dette skal ikke være en økonomisk kostnad for 
gruppene. Styrende dokument er påbegynt og pilot vil være klar omtrent i 
mars månded. 
Hoved styrets kommentar: Foreløpig enstemmig positiv til forslag 
 
 

 
O-sak 2 Internett i Heistadhallen 
Info:  Styret avventer å installere internett i Heistad hallens fellesområder. 

Porsgrunn Kommune skal installere nytt nett i begge håndball hallene. Det 
er mulig dette nettet også dekker fellesområde (møterom, kiosk, vaktrom 
og vestibyle)  
Idrettslaget ønsker i utgangspunktet ikke å investere i anlegg som vi ikke 
eier selv. 

 
 
O-sak 3 Flerbrukshall 
Info: IL HEI har kjøpt rimelig den gamle ridehallen som står på Heistad. Denne vil 

kunne fungere svært godt som flerbrukshall.  
Hallen vil foreløpig bli flyttet, pakket ned og lagret på HEI sitt område i 
løpet i mars/april 2023.  
Hovedstyret vil senere legge frem plan og tiltak for oppsetting av denne. 
Det vil også bli sendt spillemiddelsøknad til kommunen for kompensasjon av 
kostnader vedr hall. Info vil bli gitt på årsmøtet 2023 

Innsigelser: Bente Amundsen fremla innsigelser vedr vedtak, kostnader og bruk av hall. 
 Disse ble diskutert. 

Aksjon:  Hovedstyret 
 
 

 
O-sak 4 Strømkostnader 
Info:  Søknader er sendt på strømstøtte 2022 og støtte mottatt fra Porsgrunn 

kommune 
  Budsjettert strøm kostnad i 2023 på 350’ og støtte på ca 150’ 
 
 
 
O sak  5 Status for planlagt ny parkeringsplass  
Info: Venter på pristilbud fra Eckholdt Entreprenør AS. 

Rimelig overskuddsmasse/fyllmasse til området må skaffes 
 Pris på rensing og steinsetting av bekk må fremskaffes 
Aksjon:  Morten Kjørholt Pettersen 
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O-sak 6 Status tak på Klubbhus 
  Tak begynner å bli gammelt og bør snart skiftes ut. 

 Det er sendt inn spillemiddel søknad i 2022.  
Hovedstyret undersøker om solcelle på deler av taket er aktuelt   

Aksjon:  Ole Christian Wiger Sørensen 
 
 
 
 
O-sak 7 Budsjett og regnskap 
Info: Sipak lover ferdig regnskap fremlagt den 10. hver annen måned med første 

dato 10 januar. Feil mht avskrivinger blir rettet opp. 
Foreløpig positivt resultat ser ut til å bli ca 354’ 

 Budsjett 2023 for Håndball,- E-sport og Fotball gruppe er mye arbeid og 
snart ferdig.  

Aksjon:  Ole Christian og John Inge 
 
 

 
O-sak 8 Sponsor komite 
Info: Det planlegges en egen komité med hovedansvar for oppfølging av sponsorer 

og skaffe nye sponsorer. Denne vil ble representert med personer fra alle 
gruppene. Mer info kommer siden.  

 
 
 
O-sak 9 Avfallshåndtering 
Info: Fra og med 1 januar 2023 kommer nye regler for sortering av avfall.  
 Plast- og mat avfall må sorteres til egne beholdere. Dette kan ikke lenger 

kastes i restavfall. Beholdere for dette blir bestilt fra RagnSells. Ny rutine 
for sortering må klargjøres for utleie av KLubbhus 

 
 
 
O sak 10 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. Ole Chr blir aldri invitert til E-sport sine foreldremøter 
for å orientere om dugnad. 

Aksjon:  Wold (E-sport) 
 
 
 
O-sak 11 Priser for utleie av Klubbhus 
Bakgrunn:  Priser er pr nå for rimelig  i forhold til kostnader og arbeid. Særlig ved 

utleie til store arrangementer over 100 personer.  
 Det blir laget ny prismatrise for Storsalen basert på antall dager og antall 

gjester. Leietagere tar kontakt med kontor for pristilbud. Faste priser blir 
ikke tilgjengelig på web side 
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AKSJONSSAKER: 
 
Sak Beskrivelse Aksjon Frist 
Flerbrukshall Plan Hovedstyret  
Parkeringsplass Tilbud fra Eckholdt, 

overskudds-masse og  
steinsetting av bekk

Morten K 
Pettersen 

 

Tak på Klubbhus Evt solcelle på tak, aktuelt? Ole Chr  
Sponsor komite Organisering  
Hallvakt ordning Reforhandle avtale

 
Ole Chr snarest 

Budsjett og regnskap Regnskap 2022, Budsjett 2023 Ole Chr, John 
Inge,

 

E-sport og dugnad Vaktmester ordning Klubbhus E-sport snarest 
Kunstgress på små-
baner 

Søknad om midler til 
lekeapparater. 

Søknadsgruppe  

Bærekrafts mål Etablering av arbeidsgruppe.
Forslag sendes til kontor 
(kristin@hei-il.no)

Gruppene 
finner hver sin 
representant  

1 sept. 

Visjon og Verdier HEI=Helse-Energi-Idrettsglede Oppstart 
arbeid med 
dette

Høst 22 

Kunstgress på små-
baner 

Søknad om midler til 
lekeapparater. Plan for  
kunstgress

Søknadsgruppe 
 
Hovedlag

21 sept 

IT løsning for IL HEI Gjennomgang for ny IT løsning Kathe Høst 22 
Dugnadsarbeid Dugnadsmatriser oppdateres

 
Hovedstyret 
gruppeledere 

Snarest 

 
 

______________________ 


