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Til medlemmene i Idrettslaget HEI 

Heistad, 13. februar 2023 

 

Innkalling til Årsmøte  

Hovedstyret innkaller herved til Årsmøte for IL HEI.  

Årsmøtet avholdes onsdag 15. mars kl. 18.00 på HEI Klubbhus.  
 
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest onsdag 
1. 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. Det er ønskelig at 
vedlagte mal brukes, se vedlegg. 
 
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, evt. ta kontakt med kontoret på post@hei-il.no    

 
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 IL HEI.  
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 
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Forslag til årsmøte i:  IL HEI 

Fra: (navn på forslagsstiller) 

Tittel på forslag: (skriv inn tittel 

    

 

Forslag: 
[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal 
fremgå i begrunnelsen under.]  

 

 

 

 

Begrunnelse: 
[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  

 
 
 
 
[Sted og dato]  
 
_______________ 
[signatur] 
[Navn på forslagsstiller] 
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IL HEI FOTBALL 
ÅRSBERETNING-2022 
 
IL HEI FOTBALL har i 2022 hatt følgende sammensetning: 
 
Adm Leder/Fotballeder:   Bjørnar Sveinsson 
Nestleder:    Sverre Sveen 
Økonomiansvarlig:   Nicole Renner 
Anlegg/baneansvarlig:   Geir Pedersen 
Fairplayansvarlig:   Svend Ødegård 
Utstyrsansvarlig:    Ronny Larsen 
Lotteriansvarlig   Silje Niemi 
 
Cupkomite   Bjørnar Sveinsson 
Sportslig Utvalg   Sverre Sveen 
Kiosk    Geir.E Andreassen 
Baneansvarlige   Jan Ferstad og Geir Pedersen 
Materialforvalter   Ronny Larsen 
Loddsalgansvarlig  Silje Niemi 
 
 
FOTBALLSTYRE: 
2022 ble det første hele driftsår for det nye fotballstyret 
Vi sørget for opprettelse av ressurspersoner i nøkkelroller for IL HEI fotball for den videre driften tilkyttet div 
oppgaver 
 
Det nye fotballstyret har gjennom 2022 fått føle på både motgang og medgang 
Vi har et sittende styre som virkelig sitter i sine posisjoner for og bidra inn til klubbens beste på alle mulige 
måter og det har kommet mange gode mennesker til som skal hjelpe til å bidra til at fotballen kan øke sine 
rekrutteringer og skape glede utvikling og ha sunn økonomi fremover  
 
2022 ble et år preget av og sette seg inn i nye roller for alle styremedlemer og mye ryddejobb vedr gamle 
avtaler som klubben ikke ønsker og identifisere seg med. 
Vi er en moderne klubb som ønsker og være transparente og bærer sitt ansvar mot våre medlemer 
 
Styret i fotballen har tatt nødvendige grep og føler de er mer rustet for den nye sessongen nå og ser med glede 
frem mot oppstart av aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ØKONOMI 
Årsregnskapet for 2022 viser at HEI Fotball gikk med 478.495 kroner i underskudd ( minus Kompensasjon 
spillere) Regnskapet viser en omsetning på 3.333.869 millioner kroner, Regnskapet viser resultatet på 
Driftskostnader 3.812.364 millioner kroner.   
HEI Fotball sier at rutinene knyttet til økonomirapportering og kostnadskontroll ikke har vært gode nok. Det er 
mange ulike årsaker til underskuddet, og det viser viktigheten av at kontroll og oppfølging må bli enda bedre enn 
den har vært det siste året. En av hovedårsakene er at i HEI Fotball, er det blitt foretatt en mengde innkjøp og 
økonomiske avgjørelser som ikke på forhånd var godkjent av Bjørnar og Nicole. Det må vi i HEI Fotball bli bedre på 
og jobbe mye tettere med Hovedlaget sammen. Vi vil også tydeliggjøre det som er nevnt i HEI sin 
økonomihåndbok, med myndighetsmatrise og viktigheten at denne blir fulgt. Der kan Fotball styrets leder Bjørnar 
Sveinsson, og økonomi ansvarlig i Fotball gruppe, Nicole Renner, godkjenne innkjøp og andre økonomiske 
avgjørelser. Unntak fra denne ordning er Ronny Larsen, Innkjøpsleder i Hei Fotball. Han har i en årrekke hatt full 
kontroll i hht budsjett og har godkjenning fra Hovedstyret til å ta selvstendige innkjøp uten samtykke fra Bjørnar 
og Nicole.  

Underskuddet krever at vi nå går grundig gjennom kvaliteten på økonomistyringen i alle ledd i HEI dette krever 
også at vi setter opp myndighetsmatrise i alle ledd.  
 Sponsor: 
I 2022 falt de samlede sponsorinntektene med i underkant av kr. 200.000 kroner. Grunnen for det var dårlig rutine 
i HEI. I 2023 er det satt krav på at denne typen inntekten må prioriteres mer. Det er en viktig inntektskilde for hele 
HEI.  
Dugnader: 
I 2022 har vi gjennomført 2 ganger Lotteri + 2 ganger Dopapir/tørkepapir salg. Disse to typer dugnad som vi har i 
HEI Fotball er en veldig god og trygg inntekt som også blir gjennomført i 2023. Ansvar for Lotteriet dugnad er Silje 
Niemi og ansvar for Dopapir dugnad er: Kjell R Kongstvedt. 
Forsikringer: 
I Corona tiden blir en del av forsikringer holdt tilbake fra Hovedlaget pga usikkerhet. I 2022 måtte disse blir betalt 
70.000 kroner. Budsjettert var satt opp med 90.000 kroner. Det er et underskudd på 80.000 Kroner i 2022 som er 
ikke lagt i budsjett. 
Lønn 
I høst 2022 mistet vi to ansatte Mats Tvedt og Nikolai Hagen. Når disse to hadde sluttet skulle vi i HEI Fotball ha en 
redusert lønnsutgift på kr. 200.000. Hovedlaget sier, at Mats jobbet mer i 2022 for Fotballen enn for hovedlaget 
derfor har vi fått 200.000 kroner mer i lønnskostnader enn antatt som egentlig tilhører til Hovedlaget.  
Trenings/Medlemsavgift 
Treningsavgift var for høyt budsjettert + vi har per 31.12.2022 utestående 35.000 kroner. Som er i forhold mot de 
andre årene veldig bra. Det er 80.000 Kroner vi mangler på budsjettert. Det har blitt gjort bedre rutine med å 
hente inn treningsavgift i 2022, dette skal vi fortsette med i 2023. 
Startkontigenter/Stevneutgifter/Aktivitetsturneringer/Overgangsgebyrer/Kiosk 
Kiosk og til dels fotball cuper. Vi mistet Pors cup med 160.000 kroner i budsjett. Hadde manglende inntjening på 
kiosk totalt sett og gikk med 250.000 Kroner i underskudd 2022. For 2023 har vi og tatt grep for styrke kiosk 
driften. 
Innkjøp Premier/Kurs/ 
Overbruk varekjøp på 120.000 Kroner i forhold til budsjett. Her er iblant vare kjøp av reklame, keeper kurs, 
innkjøp av premier, lønn i forbindelse med fotballskole og cup, innkjøp i forbindelse med kamp HEI-ODD og kiosk 
innkjøp mm.  
Ekstra  
Bankgebyrer 30.000 Kroner som skyldes bruk av zettele og vipps. Hver gang det blir brukt må vi betaler et visst 
gebyr. Dette er likt for alle slagsteder, men har ikke blitt fanget opp i budsjettet da, det har tidligere har blitt 
trukket direkte fra kiosk omsetning. Beløpet blir trukket av zettle og vipps, for oppgjøret sendes til HEI sin konto. 
Kompensasjon for overgang spiller, notert med 514.000 Kroner ble medtatt i fotball budsjett, men dette beløpet 
tilhører Hovedlaget og blir avregnet i 2022.  
 
 
 



 
 

 
 
SPORTSLIG 
Vi har de siste årene hatt Mats Tvedt som sportslig og administrativ leder for Fotballen i Hei. Han har gjort en 
så god jobb, at Odd så hans tjenester som svært viktige hos dem. Så det siste Mats fikk med seg var 
fotballskolen. Vi holder kontakten og ønsker han masse lykke til i jobben.  
Vi har også etter sesongen avsluttet samarbeidet med Nicolay Hagen, som hadde stilling som Spillerutvikler i 
klubben. Heldigvis er han enda med som spiller på Herrelaget. Vi ønsker også Nico masse lykke til i sine videre 
trenergjerninger.  
 
Rekrutteringen i barnefotballen har vært god i 2022. 5 åringene født 2017 startet opp og er nå nærmere 40 
spillere. Noe som er godt innenfor målsetningen om 30 spillere i oppstarts kullene. Vi ønsker å starte rene 
jentelag fra 5 år, da vi ser at dette er best for rekrutteringen.  
 
Vi stilte lag i alle aldre i barnefotballen på guttesiden. På jentesiden manglet vi lag fra 11-12 år. I 
ungdomsfotballen stilte vi lag i alle årsklasser, med unntak av G14.  
 
Ungdomslagene våre på guttesiden hadde stor aktivitet, men har varierte resultater. Spesielt på de yngste 
lagene her.  
 
På jentesiden derimot ble J15 kretsmestere og interkretsmestere. J17 hadde nok en god sesong, og ble også 
kretsmestere.  
 
Damelaget leverte igjen en vanvittig sesong, og ble kretsmestere i 3 og 4. divisjon. Trenerteamet med Jan Åge 
Mikalsen, Kai Aurbekkholen og Eirik Lunde har levert et høyt antall treninger og gode kamper. Disse er med 
videre i 2023.  
 
Herrelaget fulgte opp med kretsmestertittel i 4. div. Men det ble dessverre ikke opprykk etter to jevne 
kvalkamper. Knut Stian Knutsen, Jonas Sannes og Joachim Hillbo har ansvaret for Herrelagene i 2023. 
 
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 2022 er spillestil dokumentet, som skal bli et viktig verktøy for å lære spillerne våre om roller, 
formasjoner, faser og spillestil. Hvordan dette skal ut til lagene jobbes det med i vintermånedene. 
 
I 2022 startet vi prosessen for å bli kvalitetsklubb. Vi er ikke langt unna, og skriver snart under på papirene med 
Telemark Fotballkrets. 
 
 
ANLEGG 
Oppgradering av garderobe A-lag herrer 
Revet gammel kiosk og ballrom. Laget nytt fotballrom/møterom. 
Montert lys i alle utstyrsboder samt gulv. 
Montert bevegelsesfølere i alle garderober, ganger og toaletter. 
Montert nytt ballfangernett mot skolen. 
Montert nytt lydanlegg på Morten`s plass. 
Bygget ny Bar i storsalen. 
Montert leddbelysning i baren samt spotter i tak over baren. 
Vi har også gjennomført 2 dugnader på anlegget. 1 vår dugnad og 1 høst dugnad.  
I tillegg arbeider vi ukentlig med slodding og rens av alle kunstgressbaner om sommeren. Soping av 
lysløypetrase. Om vinteren går mye av tiden til snømåking og utkjøring av snø fra banene til snø deponi. 
Det kan også nevnes at vi i 2022 sendte ca 25mᶾ gummigranulat til rens og dette er returnert og lagt ut på 
banene igjen.  
Rigging og deltatt på alle arrangementer som har vært arrangert. Dette er Cuper ute og inne samt cup kamper 
og seriekamper A lag herrer. 
Kort oppsummert vil jeg tippe vi utfører arbeid på anlegg ca 2000 timer i åretѡѢѣѤ 



 
 

 
 
CUPER 
Vi startet vår første cup for 2022 i mars mnd 
Vi hadde cupen i begge haller og dette ble en suksess rent cup messig 
Masse fine tilbakemeldinger fra mennesker som vi i dag også ser melder seg på til cuper for det nye året 
Utecuper (Rema1000 og Sparcup samt fotballskolen) ble også positive gjennomførte cuper som gav IL HEI 
meget god reklame og inntekter  
Det ble gjennomført totalt 3 store cuper,1 stor fotballskole og div keeper skoler dette året 
Vi lånte kiosken i håndballhallen og hadde ellers både grilling og utsalg i storsalen på mange av våre 
arrangementer dette året, også med svært god hjelp fra Senior damegruppen som alltid stiller oppѡѢѣѤ 
Vi ser frem til nye cuper i 2023 
  
 
UTSTYR 
BEHA Sport 
Leverer som vanlig på høyt nivå både på kunde vennlighet og bestillingspunktlighet. 
Opplever at medlemmene i HEI også er tro mot vår leverandør, kjøp medlemmer 565.048,- hvorav fotball sto 
for 431.642,- men vi har potensiale for at flere registrerer kjøp! Dette gagner HEI i form av payback til klubbens 
utstyrsinnkjøp. 
For og få flere registrerte kjøp må vi som klubb informere, informere og informere! 
HUMMEL  
Hovedsponsor utstyr. Etter 3 år med Hummel kan vi konstatere at de er en pålitelig leverandør og har med få 
unntak ikke levert til tiden. 
Kvalitet tøy 
To av 3 år har vært med heller liten aktivitet pga covid-19, få kamper for alle lag generelt, men med relativt grei 
treningsmengde tatt situasjonen i betraktning. Likevel ser jeg at slitasje på drakter, strømper og treningstøy er 
påfallende høy kontra vår forrige leverandør. 
Det er viktig å reklamere på tøy som går i stykker for eksempel glidelås! Her er det ingen spørsmål og vi får nytt 
tøy med en gang! 
Utstyr 
Hummel har mye bra utstyr og stort spekter og velge i når en tar med datterselskapet Assist Co. 
Baller har en dessverre for dårlig kvalitet generelt og for stor slitasje, her har vi i 2023 gått over til Select baller 
med forventning om å redusere slitasjen og hyppigheten av utskift. 
Medisinsk utstyr (is, tape, plaster, kompress, medisin bag osv) kjøper vi 95% av Assist Co/ HUMMEL som har 
stort utvalg og fornuftige priser. 
 
KLA 
KLA leverer keeperhansker til HEI. Vi har ingen formell avtale med KLA noe vi bør få på plass! Har vi mulighet til 
og bli ambassadør klubb? Ja det tror jeg, vi er en av de største kundene om ikke den største til KLA. 
Vi har forhandlet frem en rabattavtale med KLA på 25% som er 5% mer enn de vanligvis gir. 
Ved store bestillinger legger de med ekstra par keeperhansker i tillegg oppå de 25% vi får, så alt i alt en ok 
avtale for oss. De har også stilt opp med hansker i premie for keeper krigen bla. 
Meget god kvalitet på keeperhansker. 
 
Lagenes utstyrsbehov 
Damelag 
Startet opp i 2022 og trengte derfor alt utstyr! 
Drakt, shorts og strømper hemmesett og borte sett. Borte sett er til utlån også til andre jentelag, men damelag 
administrerer dette. 
Treningsdress til alle spillere. Utstyr totalt for damelag kom på i underkant av 100.000,- i 2022. 
Herrelag 
Det var ikke tenkt nytt draktsett til herrene i 2022, men pga stor slitasje på drakter måtte disse fornyes. Borte 
sett var vasket med blå sokker og blå shorts og var derfor farget og ødelagt slik at disse måtte erstattes med 
nye. 
24 nye match baller, mye is og tape samt øvrig utsyr generelt. Utstyrskost kom rett i underkant av 90.000,- i 
2022.Øvrige lag 



 
 

Det ble bestilt følgende til aldersbestemte lag: 
140 baller 
20 ball nett 
10 ballpumper 
2 elektriske ballpumper 
80 vester gul 
80 vester oransje 
60 vester blå 
7 kapteinsbind 
400 kinahatter 
21 dommerfløyter 
15 førstehjelps bagger 
7 lagsbagger 
11 trenerjakker vinter 
11 treningsdresser trenere 
7 trener allværsjakker 
8 gensere 
4 t skjorter 
20 kartonger is (1344 isposer) 
20 kartonger sportstape (500 taperuller) 
Keeperhansker 26.000,- vår og 21.000,- høst. 
Medisinsk utstyr 17.000,- 
Budsjett 2022 var på 320.000 + promo 108.000 = 428.000,- 
Seniorlag totalt 188.000,- aldersbestemte lag totalt 240.000,- 
Det er en høy andel til senior lag, men pga oppstart av damelag ble denne kunstig høy, normalen skal ligge på 
ca 120/140 tusen til disse samlet. 
Budsjettet for 2022 ble innenfor gitte rammer, men har måtte prioritere bort trenere, baller, utskifting av 
draktsett og stramme inn på øvrig utsyr. 
 
Lagsutstyr! 
Her må svinnet ned, vi har ekstremt mye utstyr som forsvinner eks baller! Men også hele bagger med utstyr, 
ringer med vester osv. 
Forslag til forbedringer kan være: 
Alle skal merke utstyr med G/J (fødsels årstall på laget) 2014 
Skal du bytte ut utslitt utstyr må du levere inn likt antall 
Pålegge at alle lag/ trenere skal følge rutine med telling av baller før og etter trening. 
Innføre maks uttak av eksempelvis baller pr 2 år 

Dette kan virke inngripende, men pr d.d. har vi ekstremt mye svinn, noen lag er veldig flinke andre lag ikke så 
flinke. 
 
 
Drakter 
Hvert år bortsett fra 2021 og 2022 har jeg samlet inn drakter telt opp, vurdert tilstand og sortert blandede 
draktsett. 2023 har jeg tatt denne jobben tilbake. 
I 2019 kjøpte HEI inn 600 spillerdrakter + 50 utlånsdrakter. 
2023 har jeg fått innlevert ca 400 drakter, dvs at vi har 200 drakter jeg ikke klarer å gjøre rede for. 
Det er draktsett i alle str som mangler smal- medium- 164 og noen 152. 
 
Forslag til forbedring kan være: 
alle lagledere registrerer spiller og drakt nr på liste som sendes tilbake. 
Ikke innlevert drakt faktureres 480,- pr stk til spiller. 
Lagledere teller opp og fyller ut liste som er forhåndsutfylt med utleverte og innleverte drakter 
Purre opp nåværende og tidligere lagledere trenere til og levere inn drakter 
Lag med store mangler blir trukket av lagskasse 



 
 

 
 
 
 
Utfordringer for 2023: 
Med et nytt Fotballstyre sportslig utvalg Cupekomite Anleggsgruppe dugnadsgrupper og kioskgruppe på plass 
peker nå pilen i riktig retning for en god utvikling for både logistikk god gjennomføring og god omsetning 
Vi står sterkere rustet til å takle oppgaver og div utfordringer med mange gode mennesker som alle bistår 
hverandre og jobber hardt for å få et godt system som fotballen kan bygge videre på i mange år som kommer.  
 
Vi har knyttet god dialog med Sipak og viktig holde seg oppdaterte rundt oppdaterte kostn/inntekter og at 
dette er iht budsjett hele veien 
 
På vegne av sponsorgruppa jobbes det også med noen utvalgte bærekraftsmål som vi mener også kan løfte 
sponsor arbeidet lettere 
Vedr sponsorarbeid jobbes det også på høygir for og reforhandle alle samarbeidsavtaler pluss skaffe nye 
samarbeidsavtaler inn til klubben 
 
Vi opplever en utrolig god stemning inn til klubben,vi er i en god flytѡѢѣѤ 
 
LYKKE TIL MED FOTBALLÅRET 2023 
 
På vegne av styret og IL Hei Fotball 
Med vennlig hilsen 
Bjørnar Sveinsson  
Leder Hei IL Fotball 
 
 E-post: fotball@hei-il.no 
 https://hei-il.no/fotball/ 
 org.nr: 983 895 654 
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Årsberetning 2022 

                     IL. HEI Håndballgruppe 
 

Håndballgruppas styre har bestått av: 
 

  Leder:              Stig Salvesen 
  Sportslig leder:   Brit Lundegaard 
  Økonomi:    Kathlyn Hansen  
  Arrangement:             Bente Larsen   
                     Styremedlem:   Lars Johannesen 
                     Materialforvalter:  Guro Nystad 
  
Styret har i perioden avholdt 8 styremøter, møte med foreldrekontakter og 2 med trenere.  
  
  
Håndballgruppa har bestått av129 aktive utøvere og 10 trenere fordelt på minihåndballen, (J/G6-9), 6 
aldersbestemte lag i regionserien (J10/11, J12, J13, J14, j16), ett seniorlag i 4. divisjon kvinner.  
 
Vi har 8 dommere, hvorav 3 er nye unge jenter som er løfta opp i systemet. Det er ingen som har tatt 
barnekamplederkurs. På regionalt nivå er det stor dommermangel. Dette merker vi tydelig når vi spiller 
kamper. Vi møter ofte slitne gamle dommere, eller svært unge, som kanskje hadde hatt godt av å dømme 
lengre på lavere nivå. Våre 3 unge jenter blei løfta fra ring 11 til 8 i løpet av en sesong. Jentene er flinke og 
har takla dommergjerningen bra.  
 
Spillergruppene har stabilisert seg. J16 er på papiret ei bra gruppe, 14 spillere, men skader har gjort at de 
blei litt få etter hvert. Vi starta et treningssamarbeid med Urædd j16 på høsten og fra vårsesongen har vi hatt 
et sammensatt j16 lag med Urædd.  J15 (07) er borte, her er det bar 3spillere igjen. De spiller med j16. J14 
(08)er det laget som har vært mest ustabilt, her er det stadig noen som tar pauser. Vi valget derfor å søke 
dispensasjon for de 3 07 sånn at de kan spille med j14. I tillegg trener og spiller en gruppe fra j13 med j14. 
j13 og j12 har vært stabile. J11 har hatt god tilvekst, så her måtte vi opprette et nytt lag.  
Etter omlegging av divisjonssystemet er vi nå i 4. div med damelaget. Jobb, militære, svangerskap og fødsler 
har gjort at vi også denne sesongen har hatt en litt varierende spillergruppe. Heldigvis har vi kunnet benytte 
4/5 av j16 spillerne. De har bidratt på en god måte. Treningsamarbeid  j16/damer har gjort at 
treningskvaliteten har blitt bedre og damene har spilt mange gode kamper. 
J15 (06) deltok i beachserien. 
 
Mini håndballen. Her er det 40-50 unger. God rekruttering fra 1. klasse, få fra 2015 kullet, men bra på 2013 
kullet. Totalt 5 gutter. 
Våre mini lag har deltatt på de månedlige miniturneringene/aktivitetsturneringene i regionen.  I mars 
arrangerte vi mini og aktivitetsturnering og i oktober mini turnering. 
 
Hanna Gjerde Johannessen, Johanne Ytredal, Cornelia Stadskleiv, Ada sagmo Snøan og Julie Jahren 
Simonsen har deltatt på SPU j14 og 4 har deltatt SPU j13. 
 
I november og desember fikk vi endelig arrangert keeper trening. Oscar Larsen Syversen holdet 4 treninger 
med keeperne. Vi ser at dette har god effekt på keeperne og fortsetter med dette i vårsesongen. 
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Som sesongavslutning (vårsesongen) dro alle de aldersbestemte laga på Kvart cupen i Kristiansand. J14(07) 
kom helt til finalen, men tapte med ett mål etter en uhyre spennende kamp.  
Høstsesongen blei avslutta med flyballturnering.  
 
Etter to år med turbulente forhold, er vi heldigvis tilbake i normal drift. Trening, kamper og turneringer går 
nå for fult. Vi har klart å etablere et damelag med voksne damer som er vel etablerte i området, men vi vil 
stadig ha behov for tilsig av yngre spillere. Mangel på j07 spillere og ustabilt j08 lag, gir oss noen 
utfordringer i de kommende sesongene. 2013 og 2014 kullene er små, så her trenger vi tiltak. 
Vi har ingen guttelag og ellers dårlig rekruttering av gutter. 
Rekruttering av trenere og folk til styret er også utfordrende. Vi er helt avhengig av engasjerte 
foreldre/foresatte for å drive gruppa videre på en god og effektiv måte 
 
 
Økonomi  
Det vises til de økonomi oversiktene som foreligger i regnskapet.  
 
Styret vil takke alle på håndballskolen, spillere, trenere, foreldre og andre ildsjeler som har stilt opp og gjort 
det mulig å drive Håndballgruppa i 2022! 
 
 

Heistad 1 mars 2022 
Leder i I.L. Hei håndballgruppe 

 
 

                         



IL HEI Skigruppe Årsberetning 2022  
 
Sportslig utvalg skigruppa har i 2022 bestått av følgende personer: 
 
Sportslig leder:  Thore Kornmo    
Økonomi-ansvarlig       John Inge Myrvang  
Sportslig medlem.        Børre Gundersen   
Sportslig medlem.        Ragnhild Skagestad                     
Sportslig medlem:  Ellen Saga                 
Sportslig medlem:  Lise Sterner                 
 
Styret har i 2022 hatt 3 styremøter i tillegg til koordinering på treninger og via mail. 
 
Skigruppa har 24 aktive medlemmer pr 31.12.22. 
 
John Inge Myrvang har også sittet i hovedstyret og ofte vært bindeleddet inn mot styret.  
Ragnhild Skagestad har vært med i gruppa som jobber med støttesøknader. 
 
Sportslig: 
 
Antall medlemmer har vært økende i høst, selv om noen av de eldste har falt fra. Vi har fått 
flere nye medlemmer fra 5-10 år.  
Vi har hatt tre treningsgrupper; en i aldergruppa ca 11-13 år, en gjeng på 9-11år og en gjeng 
på ca 6-8 år. 
 
Vi har i sesongen 2022-2023 hatt to utøvere på Grenland Ski og en av disse med Team-
avtale. 
 
I januar 2022 gjennomførte vi en Vierli-samling som vanlig, men med litt frafall pga korona. 
Og litt frafall på treningene etter samlingen for de som var der, også det pga korona.  
 
Arrangementer: 
 
Skikarusell 2022: 
 
I 2022 ble det arrangert 5 skikaruseller før snøen forsvant. Det var iverksatt smittevern-tiltak, 
men disse ble lettet på underveis. 
 
Grenland Vinter Cup 2022 
 
Vi gjennomførte Heis kveldsrenn (skøyting) på kunstsnøsålen vi hadde på runden syd for 
brua. 67 løpere deltok på arrangementet. Vi fikk hjelp av Ørn til tidtakingen. 
 
Rulleski renn: 
 



29. september arrangerte vi rulleskirenn i rulleskiløypa med 38 deltakere.  Her fikk vi også 
hjelp av Tore Ulleland og Bent Eriksen, Ørn til tidtakingen. 
 
Kom og prøv-dag 
 
Fredag 10. juni arrangerte vi en aktivitetskveld støttet av Ski-kretsen der vi inviterte barn 
som hadde lyst til å se hva ski-trening var og prøve rulleski. Det ble også grillet i etterkant. 17 
barn deltok og 4 av våre eldste aktive ungdommer var ledere for aktivitetene.  
 
Treningssamlinger høst 2022 
Vi har sammen med de andre klubbene i Grenland, med Ørn i spissen, hatt to 
barmarkssamlinger på Jarseng der noen av våre løpere har deltatt og noen av våre trenere 
og foreldre har bidratt som trenere. 
 
Skitrening: 
 
Skitrening vinter 2022: 
 
Lars Ellingsen har ledet treningen for de eldste, mens Ruar Torpe Lien og Thore Kornmo har 
hatt treningen for de yngste. Oppmøtet har variert fra 5 til 18 stk.  
 
Det er gjennomført ukentlig skitrening på mandager gjennom vinteren. Vi gikk på ski så lenge 
det lot seg gjøre. Vi hadde skiforhold fram til 13. februar takket være kunstsnøsålen som ble 
lagt i jula. Vi fikk også arrangert  klubbrenn etter skikarusellene. 
 
Barmarkstrening 2022: 
 
Det har vært gjennomført rulleskitrening og noe løpetrening i rulleskiløypa både vår og høst. 
Vi har benyttet Brattås skole for de to yngste gruppene noen ganger fram mot jul når det 
ikke har vært forhold for rulleski. Lars Ellingsen, Runar Torpe Lien og Thore Kornmo har ledet 
hver sin gruppe med enkelte dager med stand-in fra noen foreldre.  
 
Lars Ellingsen har også i høst gjennomført trening på fredager, såkalt Taco-intervall. På disse 
treningene har det i høst ikke vært så mange. Det er hovedsakelig de eldste utøverne som 
har deltatt her. Treningen har bestått i løping i skiløypa og i Sikaveien, men også med innslag 
av styrketrening. 
 
 
Anlegg og dugnadsarbeid: 
 
Rulleski-løypa 
 Vi har fått overhalt snøkanoner og fått en vannpumpe i hvert av pumpehusene. Vi hadde en 
dugnad i høst der vi felte en del trær opp på kanten mot Løvsjø-ring og ellers har John Inge 
gjennom hele året klippet gresset langs og innenfor rulleski-løypa. 
 
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 ryddet langs løypa og inne i ski-garasjen.  
 
Trimbingo: 
Vi arrangerte trimbingo på Heistad 4 søndager i oktober/ november. Dette var igjen et 
populært tilbud.  
 
Snøproduksjon: 
Ved jultider fikk vi igjen produsert snø for å lage såle i løypa bort til og over brua. Det er i 
hovedsak Johnny som har kjørt ut den produserte snøen. Vi har også brukt snø som er måket 
av kunstgrassbanene for å holde løypa inntakt selv etter heftige mildværsperioder. 
 
Økonomi: 
 
Økonomien i skigruppa er god og vi har i 2022 et resultat på kr 77.056,-. Dette skyldes i stor 
grad at skigruppa har vært aktive og søkt og fått støtte fra stiftelser og skikrets, i tillegg til at 
vi har hatt bra inntekter på skikarusell og trimbingo. 
 
Vi fikk også støtte fra Skagerak Energi (10.000), Sparebanken Sør (15.000) og ControlPartner 
(5.000) til snøproduksjon. Vi har brukt 12-15.000 kr på strøm og noe diesel på utkjøring, så 
20.000 kr er overført til hovedlaget for å dekke disse utgiftene. 
  
Takk for ski-året 2022! 
 
Thore Kornmo 
Sportslig leder 
Skigruppa 
  
    
 
 
 
 
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÅRSBERETNING  

IL HEI E-SPORT 2022  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 

 

  

  

 

 

  

Sammensetning av gruppestyret i IL HEI E-sport for kalenderåret 2022 

  
Leder:     Snorre Nenseth    På valg: 2024  

Nestleder:    Finn Erik Einarsen    På valg: 2024  

Styremedlem:    Sindre Karlsson    Ikke på valg 

Styremedlem:    Terje Wold      På valg: 2024  

Styremedlem:    Ulrik Hauk Abrahamsen  På valg: 2023  

Styremedlem:    Håvard Dahl Haugan    På valg: 2023  

Styremedlem: 

Styremedlem: 

 Ann Helen Oterholt Berg 

Malin Berg Olsen 

Ny 2022 

Ny 2022 

 

 

Endringer i gruppestyret 2022:  

Inn:   Ann Helen Oterholt Berg, Malin Berg Olsen (pr. august 2022) 

Ut: Sindre Karlsson (pr. 31. desember 2022)  

 

 

Sportslig Utvalg  

Inntil annet blir vedtatt så vil Sportslig Utvalg i IL Hei E-sport bestå av medlemmene i Hei E-sport sitt 

gruppestyre. Gruppen mangler fra 31.12.2022 en definert Sportslig Leder og det blir jobbet med å få 

på plass en engasjert person som kan ta over dette vervet med tilhørende oppgaver. 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 som i tett samarbeid med 

nestleder, og med støtte fra gruppestyret, gjennomfører den årlige budsjettprosessen og oppfølging 

av regnskapet underveis i kalenderåret. Gruppestyrets medlemmer er på valg hvert andre år.  

  

 

 

Fokusområder 
Hovedfokus for Hei E-sport i 2022 har vært gjennomføring av alle aktiviteter knyttet til trening, 

deltagelse i seriespill, cuper og gjennomføring av eget arrangement. Det har også vært fokus på 

forbedring av tilbudet på enkelte områder, blant annet i forhold til fysisk aktivitet tilknyttet 

treningene, bygging av eget Casting Studio o.l. Sammen med gjennomføring av E-sportuka på Hei så 

har det vært stort fokus på de administrative oppgavene knyttet til driften av Hei E-sport som egen 

gruppe i idrettslaget og koordinering av gruppen gjennom kalenderåret. 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

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, kamper, seriespill gjennom hele 2022. Ved utgangen av 2022 hadde Hei 

E-sport ca. 65 aktive spillere og totalt 7 hovedtrenere tilknyttet de forskjellige partiene. Oppstart av 

nye partier vil først kunne skje når nødvendige roller som trener, foreldrekontakt og koordinator for 

fysisk aktivitet er på plass (rollene kan kombineres). 
 

Det gjennomføres åtte E-sport-treninger pr. uke og i sesong gjennomføres det i tillegg ukentlige 

kampkvelder, seriekamper og cuper. I 2022 deltok Hei E-sport i nivåtilpasset seriespill med flere lag i 

forskjellige spill og divisjoner. 

 

Det har vært jobbet mye med rekrutteringsprosessen for å få inn flere trenere, foreldrekontakter og 

koordinatorer til fysisk aktivitet rundt de forskjellige partiene i Hei E-sport. Gruppen mangler en god 

del ressurser for å klare å dekke opp behovene for alle våre treningspartier.  

Økonomi  
IL Hei E-sport sitt regnskap for 2022 ble noe preget av frafall av spillere (under og etter pandemien). 

På inntektssiden var treningsavgift og lotteriinntektene viktige elementer, og flere søknader om 

tilskudd og støtte ble innvilget. Det ble også en fin inntekt på kiosk under «E-sportuka på Hei», samt 

inntekt på dugnader som ble gjennomført gjennom året. På kostnadssiden har gruppen blant annet 

kjøpt inn utstyr, noe rekvisita, premier og kioskvarer, samt hatt utgifter til bygging av streamingrom 

og sosiale tilstelninger som sommer- og juleavslutninger for alle partier. En utgiftspost på 51’ fra 

2021 ble først bokført i 2022-regnskapet og resultatet blir da et underskudd på 71’ for 2022. 

 

IL Hei E-sport har hatt lønnskostnader i 2022 som er knyttet til kompensasjon av hovedtrenere. 

Kompensasjon til hovedtrener for hvert parti ble vedtatt i budsjett på IL Hei sitt årsmøte i 2022 og er 

nødvendig for å klare å ha nok hovedtrenere tilknyttet partiene. 

  

I 2022 var treningsavgiften for Hei E-sport pålydende 1000,-, 1200,- og 1800,- pr. kalenderår 

(differensiert på alder) og søskenmoderasjonen er satt til 3000,-. Det er ikke budsjettert økning i 

treningsavgiften, eller justering av søskenmoderasjon for 2023 (begge ble justert og vedtatt på 

årsmøtet i 2022). Betaling av treningsavgift, medlemskap og søskenmoderasjon er også beskrevet i 

gruppens Sportslige Plan. Hver spiller kan være med i inntil to spillpartier i Hei E-sport uten å betale 

ekstra treningsavgift.  



 

 

 

 

 

 

 

Lokaler  
E-sportrommet fungerer ok til gjennomføring av treninger og kamper. Kapasiteten på rommet er i 

dag 14 spillere + 1 trener og det vurderes stadig om det skal ses på løsninger for å øke kapasiteten. 

Foreløpig har gruppestyret ikke hatt nok kapasitet til å planlegge videre rundt dette. Noen av 

treningspartiene er fulle og det opereres med ventelister på enkelte partier. 

 

Eget rom for Hei E-sport sitt «Casting Studio» (streamingrom) er nå straks ferdigstilt. Rommet har 

tatt lengre tid enn planlagt å få ferdig, dette også grunnet mange andre aktiviteter å håndtere for 

gruppen. Under bygging av rommet har vi hatt god hjelp fra Seniorlauget og andre flinke ressurser i 

klubben vår.  

  

Arrangementer  
Hei E-sport har gjennomført følgende arrangement i løpet av 2022:  

• E-sportuka på Hei, 23 – 27. november  

  

 

Annet  
IL Hei E-sport er medlem i Bredde E-sport Alliansen (esportalliansen.no). I E-sportalliansen jobber Hei 

E-sport sammen med andre idrettslag og frivillige organisasjoner for økt breddeaktivitet for E-sport i 

Norge. Høsten 2022 deltok fire medlemmer fra Hei E-sport sitt gruppestyre på E-sportalliansen sin 

gratis medlemskonferanse i Oslo. IL Hei E-sport var i 2022 ikke medlem av Norges E-sportforbund 

(vedtak i gruppestyret). Fremtidig medlemskap i Norges E-sportforbund vil vurderes fortløpende.  

 

Hei E-sport ønsker at flest mulig idrettslag starter med E-sport som aktivitet og har også gjennom 

2022 hatt besøk, møter og befaring med flere andre lokale idrettslag i Vestfold og Telemark som er i 

prosess for å starte opp E-sport tilbud i sine respektive klubber. Noen er kommet lengre i prosessen 

enn andre. 

 

Hei E-sport ønsker å være aktive på sosiale medier og har opparbeidet en god følger-skare med blant 

annet +450 følgere på egen Facebook side (Hei E-sport er også til stede på Instagram og TikTok). 

Dessverre har gruppestyret gjennom 2022 ikke hatt kapasitet til å være så aktive på sosiale medier 

som det i utgangspunktet er ønskelig å være. 

Hei E-sport benytter Spond til all kommunikasjon og koordinering rundt treninger, kamper, 

dugnader, møter og spillerregistrering. Hei E-sport har også en egen lukket Facebook gruppe for 

foresatte for spillere (det vurderes å avslutte denne ila 2023). På egen Discord server møtes gruppen 

sine spillere og trenere og serveren benyttes under trening og i kamp.  

  

https://esportalliansen.no/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer som gruppestyret ser for IL Hei E-sport i 2023  

- Få på plass flere foresatte i rollene som foreldrekontakter og koordinatorer for den fysiske delen av 

treningene 

- Fastsatt organisatorisk struktur som fungerer for alle spillpartier. Dette er spesielt viktig i forhold til 

god gjennomføring av kamper/seriespill for de ulike spill-partiene 

- Få på plass mange nok E-sport trenere til partiene 

- Rekrutering av flere jenter til Hei E-sport  

- Kapasitet i gruppestyret til å kunne videreutvikle Hei E-sport og levere god nok kvalitet i tilbudet  

- Kapasitet på E-sport rommet for å kunne ha mulighet til å starte opp flere nye treningspartier, samt 

å kunne ha større kapasitet på enkelte av treningspartiene  

  

  

 

  

IL Hei E-sport vil takke for et godt samarbeid i 2022 og ser frem til et meget aktivt 2023!  

  

Heistad 20. februar 2023  

IL Hei E-sport  



 
 

ÅRSRAPPORT 2022 FOR IL HEI DAMEGRUPPE 
 
Damegruppa har i pr 31.des. 2022 43 medlemmer. 
 
Det har vært avholdt 7 styremøter. 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder:    Audhild Dahl 
Nestleder   Berit Furumo 
Kasserer:   Tove Wold 
Sekretær:   Gerd Horten 
Styremedlem   Sissel Karlsen 
Styremedlem   Anne Margrethe Lundeberg    
Styremedlem   Torhild Gule 
Varamedlem   Margrethe Svendsen 
 
Aktiviteter i 2022  
Vi har hatt arbeidsmøter hver mandag formiddag, vår og høst hvor vi produserer varer til 
julemessa.  

Medlemsmøter er en gang i måneden med lett underholdning og god mat. 
Vi har arrangert en hyggekveld i samarbeid med Seniorlauget. Da hadde vi besøk av Teater Fabel 
Med forestillingen « Så ble alt stille – fra førstereisgutt til krigsseiler» 
Vi har hatt en medlemstur til Oslo, hvor vi så «Mamma Mia» 
Årsmøtet ble avholdt 8.mars 

Julemessa ble holdt som vanlig 1.lørdag i desember, og den var tilbake til gamle høyder. 
 
Dugnader Vi har støtta fotballgruppa med vaffelsteking og matservering på diverse arrangementer i 
vårsemesteret. 
 
I 2022 har vi gitt til sammen kr 40 000 i støtte til aldersbestemte lag.  
Håndballgruppa fikk 20000kr til fordeling internt. Fotball G 12 år fikk 7560kr til jakker  
og fotball J 2004/2005 fikk 12000kr til en «Heiasang». 
 

Heistad  10.februar 2023 

Gerd Horten / Audhild Dahl 
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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 årsregnskapet for Idrettslaget Hei som viser et overskudd på kr 47 097. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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 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 i samsvar 
med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 
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  
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen 
med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsberetningen. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.   

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 
informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av 
årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende.  

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
BW

85
H

-B
Y5

4E
-F

M
EU

K-
FD

W
TL

-D
57

H
J-

W
ET

1D



REVISJONSSELSKAPET AS  Medlem av Den norske revisorforening 

 

 
 
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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på 
grunnlag av årsregnskapet.    
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 
 
 
Skien, den 2. mars 2023 
REVISJONSSELSKAPET AS 
 
 
Are K. Monsen 
Statsautorisert revisor 
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https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Are Kristian Monsen
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5997-4-1436828
IP: 185.51.xxx.xxx
2023-03-06 11:18:31 UTC
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Kontroll komiteens beretning 

 

 

 



Kontrollutvalgets beretning for 2022 
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 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022.   

Regnskapet viser et overskudd på kr 47 097,-. Regnskapet for 2022 inneholder store avvik i forhold til 
budsjetter. Noe kan forklares med ekstraordinært høye strømkostnader. Kompensasjon for spillere 
(514 979,-) har reddet Hei fra et underskudd, og sikret Hei et lite overskudd  

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Idrettslaget HEI: 

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. Det er noen dokumenter som er kommet 
sent, men de er kommet. Dette er andre året det er en kontrollkomite i idrettslaget og det går bedre denne 
gangen. Og dette er en god oppfølging fra både for idrettslaget og for kontrollkomiteen. Og det vil jobbes 
med å bedre rutinene i forbindelse med kontrollkomite.  

Det er spor i økonomien hvor det har vært brukt for mye penger, dette er fulgt opp av styret i hovedlaget.  

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, denne er nå under utarbeidelse og blir ferdigstilt snarlig. 

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 06.03.2023 

 

 

Joakim Brandhaug     Terje Johannesen    
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Info baner, anlegg og drift 

 

 



 

 

 

11. 

Fastsettelse av 
medlemskontingent  

 

 

 



 
 
 

Fastsettelse av årlig medlemskontingent 2023 

 

Medlemskontingentene er uendret: 
 

- Aktive medlemmer kr 500 
 

- Seniorlaug kr 200 
 

- Damelag kr 200 
 

- Støttemedlemmer kr 200 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

12. 

Fastsettelse av Gruppenes  

Treningsavgifter  

 

 



 

 

Treningsavgift Fotball 2023 

Ingen endring  

 

Årstall født Lag/alder Kjønn Pr år 2022 

 A-lag G 3840 
 C-lag G 1500 

2003 -2006 Dame-lag J 3840 

 Junior-lag J/G 3600 

2007 16 år J/G 3240 

2008 15 år J/G 3240 

2009 14 år J/G 2760 

2010 13 år J/G 2640 

2011 12 år J/G 2040 

2012 11 år J/G 1920 

2013 10 år J/G 1920 

2014 9 år J/G 1800 

2015 8 år J/G 1560 

2016 7 år J/G 1440 

2017 6 år J/G 720 

2018 5 år J/G 0 

 

 

Maks beløp pr familie:  Kr 4 200 

 

 

 



 

 

Treningsavgift Håndball 2023 
Ingen endring av satser  

 

 

Håndballskolen. (Aktive uten seriespill) 

6-8 år   kr 500 pr år 

9-10 år kr 1000 pr år 

 

Aktive i seriespill 

11-13 år  kr 1600 pr år 

14-16 år  kr 1800 pr år 

18 år/senior  kr 2200 pr år 

 

 

Maks beløp pr familie: Kr 3800 

 

 

 



 

 

 

Treningsavgift Ski 2023 
 

 

 

Alle aldersgrupper   kr 800 pr år    (økning kr 100 fra 2022) 

      

 

 



 

 

Treningsavgift E-sport 2023 

 
 

Aldersgruppe 9 -11 år  Kr 1 200 pr år (uendret) 

Aldersgruppe 12-17 år  Kr 1 800 pr år (uendret) 

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

 

Maks pris pr familie: Kr 3000 

 
 

 



 

 
 

13. 

Gruppenes budsjetter 

 

 

 



 

 
 

14. 

Hovedlag budsjett 

 

 

 



 

 
 

15. 

Innkomne forslag  

 

 

 



 
 

Forslag til årsmøte i:  IL HEI 

Fra: Petter Hovet 

Tittel på forslag: Justere styrehonorar i Hovedlaget 

    

 

Forslag: 
Styrehonorar bør justeres opp for styremedlemmer i hovedlaget 

Begrunnelse: 
Årsmøtet i IL HEI vedtok i 2020 at styreleder Ole Christian Sørensen og økonomiansvarlig Jon Inge 
Myrvang skulle godtgjøres med 50.000kr- til sammen for solide jobben disse to gjør på sin fritid. 

Antall timer disse to tilbringer på HEI har økt betraktelig.  Ansvaret ift budsjett og styring har ikke blitt 
mindre, tvert om! 

Mitt forslag er at styrehonoraret justeres opp.  Jeg ber også om at årsmøtet gir hovedstyret fullmakt 
til hva godtgjøringen skal være fremover med regulering f.eks hvert 2. år. 

Evt. at styrehonoraret justeres opp til 65.000kr-. 

 
 
 
 
Brattås 22.2.23 

 
Petter Hovet 
Styremedlem IL HEI Hovedlag 
 

 



 
 

Forslag til årsmøte i: IL HEI 

Fra: Brit Lundegaard 

Tittel på forslag: Deltagelse i Hovedlagets styremøter 

    

 

Forslag: 
Styret i IL Hei innkaller gruppelederne eller den som leder utpeker, til å delta på IL HEI Hovedlagets 
ordinære styremøter. 

 

Begrunnelse: 
For å bedre kommunikasjon og infoflyten mellom gruppene og styret i IL HEI 

 
 
Heistad, 28.02.23 
 
Brit Lundegaard 
IL HEI Håndball styret 
 



 

 
 

16. 

Valg av Gruppenes styre 
 

Håndball, Fotball, Ski og E-sport-gruppe, 
Damelag og Seniorlaug 

 

 

 



 
Fotball  

Gruppestyre 2023    

 

Admin  

Styreleder   Bjørnar Sveinsson 

Nestleder    Sverre Sveen 

Styremedlem Økonomi   Nicole Renner 

Styremedlem Fair play   Svend Ødegård 

Styremedlem   Anlegg Geir Pedersen 

Styremedlem Utstyr   Ronny Larsen 

Loddsalg-ansvarlig   Silje Niemi 

Styremedlem Cup   Chetan Prabhakar  

 

Sportslig  

Sportslig leder    Sverre Sveen 

Ansvarlig damefotball   Kai Aurbekkholen 

Styremedlem    Steinar Meyer Kristiansen 

Styremedlem    Magnus Therkelsen 

Styremedlem    Svein Andersen 

Styremedlem    Marius Solberg 

 

Dugnad 

Bane-ansvarlig    Geir Pedersen 

Bane-ansvarlig    Jan Ferstad  

Kiosk-ansvarlig    Jeanette Larsen 

Tørk/dopapir-ansvarlig   Kjell Richard Kongstvedt  

Cup komité, leder   Chetan Prabhakar  

Loddsalg-ansvarlig   Silje Niemi 

Samarbeidspartnere/Sponsing  Bjørnar Sveinsson  



 

 

Håndball  

Foreløpig gruppestyre 2023  

 

Sportslig leder   Brit Lundegaard 

Styremedlem   Kate Hansen 

Styremedlem    Lars Johannessen 

Arrangement ansvarlig  Bente Larsen Syvertsen 

 

 

 

 



 

 

Ski 

Gruppestyre 2023 

 

Leder   Thore Kornmo 

Styremedlem  John Inge Myrvang 

Styremedlem   Ragnhild Skagestad 

Styremedlem   Børre Gundersen 

Styremedlem   Lise Sterner 

Styremedlem  Ellen Saga 

 



 

 

 

E-sport  

Gruppestyre 2023 

 

Leder:   Snorre Nenseth   På valg 2024 

Nestleder  Finn Erik Einarsen  På valg 2024 

Styremedlem  Terje Wold   På valg 2024 

Styremedlem  Ulrik Hauk Abrahamsen På valg 2023 

Styremedlem  Håvard Dahl Haugan   På valg 2023 

Styremedlem  Ann Helen Oterholt Berg Ny 2022  

Styremedlem  Malin Berg Olsen  Ny 2022 

 

 



 

 

 

Styret i Damegruppe 2023 

 

Leder:    Audhild Dahl 

Nestleder   Berit Furumo 

Kasserer    Tove Wold 

Sekretær    Gerd Horten 

Styremedlem    Sissel Karlsen 

Styremedlem    Anne Margrethe Lundeberg 

Styremedlem    Torhild Gule 

Varamedlem    Margrethe Svendsen 

   



 

 

 

Styret i Seniorlauget 2023 

 

Leder   Kåre Nedrebø 

Kasserer  Gunne John Hegglid 

Sekretær  Oddvar Gule 

Styremedlem  Dag Maas 

Styremedlem   Anil Prabhakar 

Styremedlem   Hans Kristian Furumo 

Vara medlem   Jan Skarding 

 



 

 
 

17. 

Valg av 

Hovedstyrets medlemmer 

 



 
IL HEI Valgkomité innstiller følgende personer til IL HEI Hovedstyret i 2023: 

 

IL HEI Hovedstyret 

Hovedstyrets leder:     Ole Christian Wiger Sørensen 

Nestleder og anleggsansvarlig:  Morten Kjørholt Pettersen 

Styremedlem og økonomiansvarlig:   John Inge Myrvang 

Styremedlem     Hege Svendsen  

Styremedlem:     Ragnhild Skagestad 

Styremedlem:     Beate H. Jacobsen 

Styremedlem:     Truls Aakre-Thunold  

Styremedlem     Petter Hovet  

    

 

Disse er på valg 

Morten Kjørholt Pettersen    

Hege Svendsen     

Ragnhild Skagestad      

Beate Jacobsen   

Petter Hovet   

 

Disse er ikke på valg 

Ole Christian Wiger Sørensen 

John Inge Myrvang 

Truls Aakre-Thunold 

 

Disse går ut av IL HEI Hovedstyret 

Kathryn Lee Hansen    

Bente Amundsen    



 

 
 

18. 

Valg av Kontroll komité 



 

 
 

IL HEI Valgkomité innstiller følgende personer til Kontroll komité 2023
  

 

Medlem kontroll komité:   Joakim Brandhaug 

Medlem kontroll komité:   Kathryn Lee Hansen 



 

 
 

19. 

Valg av Valg komité 



 
 

 

Valg av IL HEI Valg komité 

 

Medlem valgkomité:   Pål Morten Hansen  

Medlem valgkomité:  Sverre Sveen 

 

 

 
   
 
 
 
 

 

 


		2023-03-06T11:19:10+0000
	Original document certified by Penneo




