
 

             

Årsmøte 
Øystre Slidre Idrettslag 

3.6.2020 
 

 
 



Sakliste: 
1. Opning.
2. Godkjenning av røysteføre.
3. Godkjenning av innkalling og sakliste.
4. Val av møteleiar.
5. Val av skrivar og to medlemmar til å skrive under protokollen.
6. Årsmelding AU: s. 1-4

Årsmeldingar gruppevis: s. 23-39
7. Rekneskap: s. 8-22
8. Budsjett: s. 5-7
9. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgifter 2020.

Familie m/born under 20 år kr  700,-
Vaksne (frå det året dei fyller 20 år) kr  400,-
Born (til og med det året dei fyller 19 år) kr  300,-
Støttemedlemskap, minimum kr  100,-

10. Vedtektsendringar i samsvar med NIFs lovnorm s. 40-56
11. Val s. 59
12. Godkjenning av gruppestyrer

Det vert utdeling av heidersteikn osv. 



 

             

 
                                              

                                                          Årsmelding AU 
 

Styret i 2019: 

John Magnus Sandberg, leiar. 

Per Bo Svensson, nestleiar. 

Elisabeth R. Kolbjørnshus, styremedlem, politiattest- og ansvarleg for klubbhuset på Storefoss. 

Berit Gjessing, styremedlem/sportsleg leiar/barneidrettsansvarleg. 

Nicklas Skjønnhaug, ungdomsrepresentant. 

Elisabeth Helle, styremedlem/sportsleg leiar/hallkoordinator BHSS. 

Vara: Åsmund Bakkene og Anna Marie Jørstad. 

Baneansvarleg Storefoss: Tom Ledel 

 

Styret/arbeidsutvalet har hatt 6 ordinære styremøte i tillegg til eit ekstraordinært årsmøte knytt til val av 
ny nestleiar. Forutan vanlege sakar har vi retta fokus på å få sett i gang ein klubbutviklingsprosess som vi 
for alvor vil ta tak i etter årsmøtet i 2020. John Magnus og Hege Westad har vore (og er) ØSILs 
styremedlemmar i BS/AS, ØSIA og Stiftinga Idrettens Hus på Beitostølen Stadion. På Idrettshelga,  
organisert av idrettskretsen på Lillehammer var både Jon Arild (kasserar og leiar i idrettsrådet), Bodil (leiar 
i handballgruppa) og John Magnus tilstades. Her vart vi inspirerte blant anna av Røa ILs leiar Katrine 
Godager som presenterte ulike løysingar dei har funne fram til i sitt idrettslag. Vi fann då ut at vi ville 
invitere ho til oss på ein klubbkveld der ho kunne få halde ein appell om dette også til andre interesserte i 
ØSIL. På denne klubbtviklingskvelden møtte vel 30 stk, vi fekk ein del innspel på kva vi skal prioritere å ta 
tak i framover. Nestleiar, Per, har take på seg å utarbeide eit forslag til vidare framdrift i denne prosessen 
til fyrste møtet etter årsmøtet 2020. 

Det har vore noko varierande oppmøte på styremøta der alle gruppeleiarane var bedne om å møte, vi har 
likevel fått fram informasjon om korleis det ligg an med aktivitet og økonomi i dei forskjellige gruppene. 
Jon Arild, som kasserar og eks-leiar har vore til stor hjelp for heile laget, og særleg for noverande leiar. 

Det har vore god aktivitet i gruppene, nytt for 2020 er at tidlegare Øystre Slidre Skiskyttarlag har vedtatt 
at dei skal legge ned eiga drift og halde fram med skiskyting som ei eiga gruppe underlagt ØSIL. Dette er vi 
svært positive til og ser fram til eit godt samarbeid omkring skiskyting i ØSIL-regi. Skiskyttargruppa i ØSIL 
har eksistert på papiret i fleire år allereie – dette grunna at vi eig og driv skiskyttaranlegget på Beitostølen 
Stadion – men no vil vi altså fylle på med aktive medlemmar i denne gruppa. I og med at dette er nytt frå 
1.1.2020 har skiskyttargruppa ikkje noko rekneskap eller årsmelding å legge fram for ØSIL for 2019, men 
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styret deira har lagt fram eit budsjett for 2020 som er innlemma i desse årsmøtepapira. 

Prosjektstilling 

Arbeidet i styret har i 2019 har vore prega av godt samarbeid til tross for store arbeidsmengder og mykje 
dugnadsarbeid knytt til dei store arrangementa våre. Likevel har vi kome fram til eit ynskje om at ØSIL bør 
opprette ei prosjektstilling særleg knytt til arbeidet med klubbutviklinga. 

For å få til eit meir kontinuerleg arbeid med sakene vi behandlar og implementeringa av styrevedtaka 
meiner vi at ØSIL bør vurdere å opprette ei administrativ prosjektstilling som utgjer ein viss 
stillingsprosent. Ei slik stilling bør då knytast opp til det strukturelle klubbutviklingsarbeidet vi så vidt har 
påbyrja. Styrets oppfatning er at dette er noko ØSIL no bør prioritere for å sikre og styrke idrettslagets 
posisjon i framtida. Vi har vore i kontakt med Vågå IL - som er samanliknbare med ØSIL både i 
medlemstal, aktivitetar og geografiske utfordringar – som for nokre år sidan valde å skaffe seg ein dagleg 
leiar. Dei har hatt særs gode erfaringar med dette og meiner dei ikkje angrar på dette valet. 

Avhengig av stillingsprosent kan stipulerte kostnadar knytt til ei slik stilling vera på opp mot ca. kr 
250.000,- per annum.  Dette kan dekkast inn med oppsparte midlar slik at dette på ingen måte går ut over 
aktiviteten i idrettslaget elles. 

Styret i ØSIL vil legge fram eit forslag om å opprette ei slik prosjektstilling underlagt hovudstyret på eit 
ekstraordinært årsmøte i løpet av 2020. Styret vil utarbeide eit konkret forslag til vedtak i denne saka til 
dette ekstraordinære årsmøtet som kjem medio 2020. 

Medlemmar 

Medlemstalet i 2019 for heile idrettslaget vart 588, som syner ei stabil medlemsmasse frå fjorårets 589.  

ØSIL-medlemmane i 2019 fordelar seg slik i forhold til alder og kjønn. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner 23 54 55 8 134 274 

Menn 26 87 42 9 150 314 

Totalt 49 141 97 17 284 588 

 

Medlemsutvikling 

år 2016 2017 2018 2019 

Kvinner 208 249 284 274 

Menn 241 261 305 314 

Totalt 449 510 589 588 
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Aktivitetstal 

Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 -  Total 
Øystre Slidre Idrettslag Kvinner 18 68 61 32 208 387 
Øystre Slidre IL - Alpint Kvinner 0 5 0 0 1 6 
Øystre Slidre IL - Langrenn Kvinner 0 16 4 3 12 35 
Øystre Slidre IL - Karateklubb Kvinner 0 0 0 0 0 0 
Øystre Slidre IL - Handball Kvinner 0 11 14 0 12 37 
Øystre Slidre IL - Fotball Kvinner 0 20 4 0 9 33 
Øystre Slidre IL - Friidrett Kvinner 0 0 1 2 8 11 
Øystre Slidre IL - Orientering Kvinner 0 0 0 0 0 0 
Øystre Slidre IL - Skiskyting Kvinner 0 0 1 0 0 1 
Øystre Slidre IL - Gymnastikk og 
Breiddeaktivitet Kvinner 8 33 5 1 5 52 

Øystre Slidre IL - Øvrig friidrett Kvinner 0 0 0 2 0 2 
 

Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 -  Total 
Øystre Slidre Idrettslag Menn 15 102 67 21 223 428 
Øystre Slidre IL - Alpint Menn 0 3 0 0 1 4 
Øystre Slidre IL - Langrenn Menn 0 21 9 1 17 48 
Øystre Slidre IL - Karateklubb Menn 0 0 0 0 0 0 
Øystre Slidre IL - Handball Menn 0 13 9 0 2 24 
Øystre Slidre IL - Fotball Menn 1 63 28 0 14 106 
Øystre Slidre IL - Friidrett Menn 0 0 2 1 8 11 
Øystre Slidre IL - Orientering Menn 0 0 0 0 2 2 
Øystre Slidre IL - Skiskyting Menn 0 1 1 0 1 3 
Øystre Slidre IL - Gymnastikk og 
Breiddeaktivitet Menn 5 12 2 0 2 21 

Øystre Slidre IL - Øvrig friidrett Menn 0 0 1 2 7 10 
 

Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 -  Total Total org 
Øystre Slidre Idrettslag Kvinner 18 68 61 32 208 387  
         
 Menn 15 102 67 21 223 428  

Aktivitetstal totalt        815 
 

Dei totale aktivitetstala er høgare enn talet på medlemmar hovudsakleg grunna at ein del av dei aktive 
held på med fleire idrettsgreiner. 

Rogne ILs medlemmar har moglegheit til å delta på ØSILs aktivetar og visa versa. Dei lyt betale 
treningsavgift som alle andre, men slepp å betale medlemskontingent til ØSIL. 
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Oppmoding om innbetaling av medlemskontingent for 2020 er distribuert ut til dagens medlemmar per e-
post og publisert på heimeside/facebook samt lagt i alle postkasser mellom Lykkja og Coop i Rogne. 
Medlemskontingentar vert også delt ut på treningar framover. 

Aktivitet 

Viser til årsmeldingane frå gruppene samt ØSIA. ØSIL har eit godt og breitt tilbod som aktiviserer mange 
av barna i kommuna, men også ungdommar og vaksne har gode idrettslege tilbod i ØSIL-regi. 

Det nye styrkerommet på Storefoss har vorte ein suksess: både ungdommar og vaksne nyttar dette 
tilbodet i stor grad. Framover lyt vi fortsetja arbeidet med å få flest mogleg av kommunas innbyggjarar i 
aktivitet. Vi må jobbe for å minke fråfallet av ungdommar. Gruppene må vera fleksible då det kjem til 
aktive som er med i fleire idrettar simultant slik at desse, i den grad det let seg gjere, kan halde fram med 
aktivitet i fleire idrettar på same tid. 

Arrangement 

Fotballgruppa har fleire arrangement som gjev inntekter: Beitostølen Cup, Tine Fotballskule og 
Knøtteturnering. Langrennsgruppa har klubbrenn og klubbmeisterskap og Nyttårsrennet. ØSIA har i 2019 
arrangert World Masters Cup, Fjellmaraton og Beitosprinten. Desse arrangementa er det 
arrangementskoordinator Erik Østli som skaffar og styrer, ØSIL vil rette ein takk til han og den nyerverva 
daglege leiaren i Beitostølen Stadion AS: Kjell B Melbybråten som er tilsett i ei 50% stilling der. Både Kjell 
og Erik gjer eit særs bra arbeid med å halde dette gåande. Vi rettar samstundes ein stor takk til alle 
frivillige som år etter år møter på dugnad under alle arrangementa våre – utan dykk hadde det ikkje vore 
mogleg å arrangere slike storstilte arrangement. Einar Hegge har kontroll på økonomien i selskapa på 
Beitostølen, han gjer ein framifrå jobb med dette. 

Internett 

Hege Westad, leiar i langrennsgruppa, har take på seg å vera Facebook-ansvarleg, ho oppdaterar også 
ØSILs nettsider. Her kan vi bli endå flinkare til å gje henne input slik at ho kontinuerleg kan legge ut aktuell 
informasjon fortløpande året gjennom. 

Medlemsregister 

Vi nyttar Norges Idrettsforbunds eigen løysing – KlubbAdmin – for å ajourføre medlemmar og aktivitetstal 
ihht. deira retningsliner. Gruppene må kontinuerleg ajourføre si gruppes medlemmar og aktivitetstal der 
sjølve. Dei bør også nytte dette systemet til mellom anna fakturering av treningsavgifter osv. 

ØSIL AU 

 

              ____________________________________    
John Magnus Sandberg 

leiar 
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Øystre Slidre Idrettslag budsjett 2020                          
    Fotb: Håndb: Karate: Ski: Friidr: Allidr: Turn: Alpint: Volley: Skiskyting AU: SUM: 
  Inngående beholdning 01.01.2020 101 89 36 62 86 0 101 12 23 16,5 818 1344,5 
3010 Trenningsavgift/medlemskontingent 41 8 28   35   18 2,25   5 120   
3130 Tilskudd fra Krets/Forbund(Lam-midler)                     100   
3160 Dugnad ØSIA 12 20 12 25 22   10 1 5 20 120   
3230 Tilskudd fra Kommune/Fylke                     250   
3320 Stevneinntekter egne stevner/arrang. 34   9 44     10 1,2   20     
3540 Inntekt ved kiosk og egen dugnad 10 15   47     15       60   
3660 Inntekt Link Bingo                     40   
3620 Grasrotandelen Norsk tipping                     60   
3640 Momskompensasjon                     70   
3720 Inntekt parkering                     30   
3730 Utleie Storefoss                     10   
3910 Gaver, bidrag og utstyrsmidler             16,5       95   
3750 Sponsor/samarb.avtaler/annen klubb 65 15                 124   
3810 Interne overføringer fra hovedlaget 25   10 26,5           30     
  SUM DRIFTINNTEKTER 187 58 59 142,5 57   69,5 4,45 5 75 1079   
4010 Startkontingent i stevner og serier 36   1 16 10         20     
4020 Deltakelse i cup 20                       
4030 Kjøregodtgjørelse                     5   
4040 Utg. til kost/losji ved andres arr.       30           31     
4110 Dommerutgifter 25 6                     
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4120 Utg. ved egne stevner/arr./annonser   6   49 16               
4210 Trenergodtgjøring-ikke oppgavepliktig   8 27 10,5     35 3,4         
4211 Trenergodtgjøring-oppgavepliktig                         
4220 Samlinger/treningsleir     6             10     
4310 Kurs for trenere/ledere/dommere   1 10 8                 
4410 Treningsutstyr/baller og diverse 15 7   10 23   25   5   50   
4420 Utgifter til medisinsk beh. og utstyr                         
4430 Drakter 12                   15   
4460 Leie av idrettshall og anlegg 4                   70   
4470 Avslutninger/sosiale arrangement 2,5 5 0,6 4     1,5     14 30   

Budsjett side 2             

    Fotb: Håndb: Karate: Langr: Friidr: Allidr: Turn: Alpint: Volley: Skiskyting AU:  SUM: 
4471 Premier til egne utøvere        7,5             15   
4480 Ansvarforsikring.-trening og arr.                         
  Sum stevne- og aktivitetsutgifter 114,5 33 44,6 135 49   61,5 3,4 5 75 185 706 
5000 Lønninger/honorar 24   1,5               80   
5110 Møteutgifter inkl. annonser                     15   
5210 Telefon/porto/kontorrekv./kopiering     4               10   
5250 Regnskap/data/internett                     80   
5310 Markedsføringstiltak- inkl.medlemsfest                     10   
5400 Gaver/blomster til egne medlemmer     0,5               10   
  Sum adm./møter/markedsfør./Idr.fest 24 0 6       0       205 235 
6640 Driftkostnader Storefoss                     370   
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6610 Strøm/forsikring Storefoss                     80   
6710 Driftkostn. Snøscooter og gressklypper                     10   
8010 Avdrag og renter lån/finanskostnader                         
  Sum drift anlegg og maskiner 0                   460 460 
7060 Årsavgift/kont.til krets/forbund 12 5 13 7,5     7,2       5   
7540 Utgifter ved kiosksalg o.a. salg   9           0,2     30   
7610 Utbetaling til gruppene fra ØSIA-dugnad                     130   
7810 Overføring til gruppene                     100   
  Sum avgift/overfør. Og utgift ved salg 12 14 13 7,5     7,2 0,2     265   
                            
  SUM DRIFTUTGIFTER: 150,5 47 63,6 142,5 49 0 68,7 3,6 5 75 1115   
                            
  BUDSJETTERT RESULTAT 36,5 11 -4,6 0 8 0 0,8 0,85 0 0 -36 16,55 
                            
  BUDSJETTERT BANKBEHOLDNING 31.12 137,5 100 31,4 62 94 0 101,8 12,85 23 16,5 782 1361,1 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 
 

2019 avdeling Arbeidsutvalget(1) sammenlignet med budsjett 

 

Konto
nr 

Konto 
Inntekt 

Virke
lig 

Budsjett 

3010 Medlemskontingent 135 794,46 110 000,00 
3130 Tilskudd fra krets/forbund 100 000,00 90 000,00 
3160 Tilskudd fra annen klubb  250 000,00 
3230 Tilskudd fra Kommune/Fylke 233 119,00 250 000,00 
3540 Salgsinntekt v/kioskdrift 64 179,57 80 000,00 
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 333 000,00  
3620 Inntekt fra Norsk Tipping - Grasrotandel 62 823,89 55 000,00 
3640 Momskompensasjon 90 966,00 50 000,00 
3660 Andel overskudd Link Bingo 28 599,51 40 000,00 
3720 Inntekter utleie parkering 37 056,26 30 000,00 
3730 Utleieinntekter Storefoss 6 000,00 5 000,00 
3750 Sponsor- og samarbeidsavtaler 124 000,00 124 000,00 
3910 Gaver og bidrag 86 692,00 50 000,00 
 Sum driftsinntekter 1 302 230,69 1 134 000,00 

 Kostnader   
4210 Trenergodtgjørelse ikke oppgavepliktig 800,00  

4410 Treningsutstyr/baller/forbruk 61 265,00 50 000,00 
4460 Leie av idrettshall og lokaler 73 100,00 176 000,00 
4470 Avslutninger/sosiale arrangement 1 800,75 30 000,00 
4471 Permier/overføringer egne utøv. 9 398,00 10 000,00 
5000 Lønn til ansatte 69 000,00 70 000,00 
5110 Møteutgifter inkl.annonser 5 928,39 15 000,00 
5210 Telefon/porto  5 000,00 
5250 Regnskap og revisjon 42 867,00 40 000,00 
5260 Internett og datautgifter 35 331,85  
5400 Markedsføring inkl. medlemsfest 3 009,15 10 000,00 
5500 Gaver/blomster til egne medlemmer 7 198,40 10 000,00 
6010 Investeringer i hus og lokaler 0,00  
6610 Strøm Storefoss 66 066,70 85 000,00 
6620 Forsikring anlegg Storefoss 28 456,00  
6630 Brøyting/vann/komm.utg.Storefoss 28 322,50  
6640 Andre driftsutgifter Storefoss 523 862,76 400 000,00 
6710 Snøscooter drift/rep./forsikring/avg. 5 795,00 20 000,00 
6720 Gressklipper drift/rep./forsikring 2 840,00  
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 750,00  
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7210 Kontingent/årsavg.til krets forbund 3 800,00 5 000,00 
7540 Innkjøp varer ved kiosksalg 29 444,80 40 000,00 
7610 Utgifter lotteri/dugnad/loppem. 189 500,00 200 000,00 
7790 Annen kostnad -7 219,64  
7810 Interne overføringer til gruppene 25 842,11 100 000,00 
 Sum driftskostnader 1 207 158,77 1 266 000,00 

 Driftsresultat 95 071,92 -132 000,00 

8010 Renteinntekter 6 893,38  
8190 Annen Finansutgifter inkl.gebyr 3 311,50  
 Resultat 98 653,80 -132 000,00 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Forballgruppa(2) sammenlignet med budsjett 

 
Kontonr Konto 

Inntekt 
Virkelig Budsjett 

3010 Medlemskontingent  41 000,70 
3160 Tilskudd fra annen klubb 25 000,00 12 000,00 
3320 Stevneinntekter egne stevner/arrang. 36 500,00 37 500,00 
3321 Inntekter knøtteturnering 2 490,00  
3322 Inntekter Beitostølen Cup 3 173,63  
3323 Inntekter Tine fotballskole 3 498,86  
3540 Salgsinntekt v/kioskdrift -37,09  
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 24 500,00  
3750 Sponsor- og samarbeidsavtaler  65 000,70 
3810 Interne overføringer fra hovedlaget 78 500,00 25 000,62 
 Sum driftsnntekter 173 625,40 180 502,02 
4020 Deltagelse Cup 20 700,00 32 000,70 
4110 Dommerutgifter 22 315,00 30 000,66 
4210 Trenergodtgjørelse ikke oppgavepliktig  24 000,66 
4410 Treningsutstyr/baller/forbruk 33 330,10 15 000,66 
4430 Drakter 11 950,00  
4460 Leie av idrettshall og lokaler 3 112,50 3 500,70 
4470 Avslutninger/sosiale arrangement 3 238,50 2 500,62 
7060 Årsavgift/kont. til krets/forbund  45 000,66 
7210 Kontingent/årsavg.til krets forbund 47 980,00  
 Sum driftskostnader 142 626,10 152 004,66 
 Driftsresultat 30 999,30 28 497,36 
8010 Renteinntekter 41,00  
 Resultat 31 040,30 28 497,36 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Håndballgruppa(3) sammenlignet med budsjett 

 
Kontonr Konto 

Inntekt 
Virkelig Budsjett 

3010 Medlemskontingent  12 000,00 
3030 Treningsavgift/Gruppekontingent 8 630,00  
3230 Tilskudd fra Kommune/Fylke  24 999,96 
3320 Stevneinntekter egne stevner/arrang. 26 844,24  
3321 Inntekter knøtteturnering  24 999,96 
3510 Salg Drakter/klær 3 923,72  
3540 Salgsinntekt v/kioskdrift 31 466,79 66 999,96 
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 31 500,00  
3750 Sponsor- og samarbeidsavtaler 15 000,00 15 000,00 
3810 Interne overføringer fra hovedlaget  15 000,00 
 Sum inntekter 117 364,75 158 999,88 
 Kostnader   

4020 Deltagelse Cup  35 000,04 
4110 Dommerutgifter 7 642,00 15 000,00 
4120 Utg.ved egne stevner/arr.inkl ann. 6 798,55  
4210 Trenergodtgjørelse ikke oppgavepliktig 9 152,80 5 000,04 
4220 Samlinger/treningsleir  20 000,04 
4310 Kurs for trenere/ledere/dommere 900,00 3 999,96 
4410 Treningsutstyr/baller/forbruk 13 538,86 5 000,04 
4470 Avslutninger/sosiale arrangement 3 027,16 9 999,96 
4471 Permier/overføringer egne utøv.  5 000,04 
5210 Telefon/porto  2 000,04 
7060 Årsavgift/kont. til krets/forbund  24 999,96 
7210 Kontingent/årsavg.til krets forbund 4 440,00  
7540 Innkjøp varer ved kiosksalg 15 596,36 33 000,00 
 Sum driftskostnader 61 095,73 159 000,12 
 Driftsresultat 56 269,02 -0,24 
8010 Renteinntekter 11,00  
 Resultat 56 280,02 -0,24 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Karate(4) sammenlignet med budsjett 

 
Konton
r 

Konto Virkelig Budsjett 

 Inntekt  42 000,00 
3010 Medlemskontingent  27 000,00 
3030 Treningsavgift/Gruppekontingent 28 500,00  
3160 Tilskudd fra annen klubb  9 000,00 
3320 Stevneinntekter egne stevner/arrang. 9 120,00 6 000,00 
3510 Salg Drakter/klær 450,00  
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 13 000,00  
3710 Reklameskilt Storefoss 500,00  
3810 Interne overføringer fra hovedlaget  999,96 
 Sum inntekter 51 570,00 42 999,96 
 Kostnader   

4120 Utg.ved egne stevner/arr.inkl ann. 6 510,00  
4210 Trenergodtgjørelse ikke oppgavepliktig 25 320,00 24 999,96 
4410 Treningsutstyr/baller/forbruk 1 190,70  
4430 Drakter 1 299,00  
4470 Avslutninger/sosiale arrangement 531,00  
5210 Telefon/porto  2 499,96 
5500 Gaver/blomster til egne medlemmer 300,00  
7060 Årsavgift/kont. til krets/forbund  11 000,04 
7210 Kontingent/årsavg.til krets forbund 13 352,66  
 Sum driftskostnader 48 503,36 38 499,96 
 Driftsresultat 3 066,64 4 500,00 
8010 Renteinntekter 8,00  
8190 Annen Finansutgifter inkl.gebyr 80,38  
 Resultat 2 994,26 4 500,00 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Ski(5) sammenlignet med budsjett 

 

Kontonr 
 
3030 

Konto 
Inntekt 

Treningsavgift/Gruppekontingent 

Virkelig 
 

3 
692,0
0 

Budsjett 

3320 Stevneinntekter egne stevner/arrang. 39 145,00 90 000,00 
3540 Salgsinntekt v/kioskdrift  65 000,04 
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 71 855,75  
3810 Interne overføringer fra hovedlaget 26 500,00  
 Sum driftsinntekter 141 192,75 155 000,04 
 Kostnader   

4010 Startkontingent i stevner og serier 65 856,00 24 999,96 
4030 Kjøregodtgjørelse  60 000,00 
4120 Utg.ved egne stevner/arr.inkl ann. 42 455,25 50 000,04 
4210 Trenergodtgjørelse ikke oppgavepliktig 10 520,00  
4220 Samlinger/treningsleir  9 999,96 
4410 Treningsutstyr/baller/forbruk 12 034,00 3 000,00 
4470 Avslutninger/sosiale arrangement 4 004,88 999,96 
4471 Permier/overføringer egne utøv.  999,96 
5500 Gaver/blomster til egne medlemmer 7 308,00  
7060 Årsavgift/kont. til krets/forbund  5 000,04 
7210 Kontingent/årsavg.til krets forbund 9 940,00  
 Sum driftskostnader 152 118,13 154 999,92 
8010 Renteinntekter 5,00  
8190 Annen Finansutgifter inkl.gebyr 299,50  
 Resultat -11 219,88 0,12 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Friidrett(6) sammenlignet med budsjett 

 
Konto
nr 

Konto 
Inntekt 

Virkelig Budsjett 

3010 Medlemskontingent  15 000,00 
3030 Treningsavgift/Gruppekontingent 35 375,25  
3160 Tilskudd fra annen klubb  9 999,96 
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 21 000,00  
 Sum driftsinntekter 56 375,25 24 999,96 
 Kostnader   
4010 Startkontingent i stevner og serier 5 427,50 9 999,96 
4410 Treningsutstyr/baller/forbruk  20 000,04 
5000 Lønn til ansatte  6 999,96 
5500 Gaver/blomster til egne medlemmer 320,00  
6210 Utstyr Storefoss 8 252,00  
6640 Andre driftsutgifter Storefoss 9 086,00  
 Sum driftskostnader 23 085,50 36 999,96 
 Driftsresultat 33 289,75 -12 000,00 
8010 Renteinntekter 11,00  
 Resultat 33 300,75 -12 000,00 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Turn(8) sammenlignet med budsjett 
 

Kontonr Konto 
SalgsinntektInntekt 

Virkelig Budsjett 

3010 Medlemskontingent  20 000,04 
3030 Treningsavgift/Gruppekontingent 12 900,00  
3540 Salgsinntekt v/kioskdrift  35 000,04 
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 18 317,58  
3620 Inntekt fra Norsk Tipping - Grasrotandel 16 869,00  
3910 Gaver og bidrag  15 000,00 
 Sum inntekter 48 086,58 70 000,08 
4210 Trenergodtgjørelse ikke oppgavepliktig 30 250,00 35 000,04 
4410 Treningsutstyr/baller/forbruk 10 000,00  
4470 Avslutninger/sosiale arrangement 840,00  
4480 Ansvarsforsikring v/trening og arr. 6 370,00  
7060 Årsavgift/kont. til krets/forbund  8 000,04 
7210 Kontingent/årsavg.til krets forbund 630,00  
 Sum driftskostnader 48 090,00 43 000,08 
 Driftsresultat -3,42 27 000,00 
8050 Annen renteinntekt 1 357,00  
 Resultat 1 353,58 27 000,00 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Alpint(9) sammenlignet med budsjett 

 
Kontonr Konto 

Inntekt 
Virkelig Budsjett 

3010 Medlemskontingent  5 000,04 
3030 Treningsavgift/Gruppekontingent 450,00  
3160 Tilskudd fra annen klubb  2 000,04 
3320 Stevneinntekter egne stevner/arrang.  1 500,00 
3540 Salgsinntekt v/kioskdrift 1 292,11  
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 500,00  
 Sum inntekter 2 242,11 8 500,08 
 Kostnader   
4210 Trenergodtgjørelse ikke oppgavepliktig 5 600,00 7 200,00 
7540 Innkjøp varer ved kiosksalg  500,04 
 Driftsresultat -3 357,89 800,04 
8010 Renteinntekter 107,00  
 Resultat -3 250,89 800,04 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 
2019 avdeling Volley(10) sammenlignet med budsjett 

 
Kon
to 

Konto Virkelig Budsjett 

 Inntekt   
35
40 

Salgsinntekt v/kioskdrift  5 000,04 

36
10 

Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 6 550,94  

38
10 

Interne overføringer fra hovedlaget 9 000,00  

 Sum driftsinntekter 15 550,94 5 000,04 
 Kostnader   
44
10 

Treningsutstyr/baller/forbruk 7 705,18 2 000,04 

72
10 

Kontingent/årsavg.til krets forbund 6 800,00  

 Sum driftskostnader 14 505,18 2 000,04 
 Driftsresultat 1 045,76 3 000,00 
80
10 

Renteinntekter 3,00  

 Resultat 1 048,76 3 000,00 
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Resultatregnskap 
Øystre Slidre idrettslag 

 

2019 avdeling Skiskyting(11) sammenlignet med budsjett 

 
Kontonr Konto Virkelig Budsjett 
 Annen driftsinntekt 16 500,00  
3610 Inntekter Lotteri/dugnad/loppemarked 16 500,00  
 Sum driftsinntekter 16 500,00  
 Driftsresultat 16 500,00  
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ØYSTRE SLIDRE IDRETTSARRANGEMENT AS / BEITOSTØLEN STADION AS 

Avdelingsfordelt driftsresultat 2019 2018 

 

 
Avvik 

Beitosprinten 81 976 357 610 -275 
634 

World Cup -100 442 413 431 -513 
873 

Fjellmaraton 379 411 327 227 52 185 
Stolpejakten -28 498 53 993 -82 491 
MWC 868 984 -96 881 965 865 
NC jr - 82 896 -82 896 
Fellesutgifter -827 659 -643 884 -183 

775 
DRIFSRESULTAT ØSIA 373 774 494 393 -120 

619 
Finansresultat 5 174 5 210 -37 
ÅRSRESULTAT 378 947 499 603 -120 

656 
Inntektsført BSAS stadion- og smørebodleie og tilsk.snølagring 845 000 1 760 

830 
-915 
830 

Øvrig resultat for BSAS -768 942 -1 409 
409 

640 467 

ÅRSRESULTAT BSAS + ØSIA 455 006 851 024 -396 
018 

Resultatført i ØSIL (parkering, kiosk, mannskapsgodtgj.) 270 200 400 200 -130 
000 

ÅRSRESULTAT "Konsern" 725 206 1 251 
224 

-526 
018 

Resultatført i ØSIL (parkering, kiosk, mannskapsgodtgj.) -270 200 -400 200 130 000 
Invest. / avdrag lån og avskr. uten likviditetseffekt -341 586 218 555 -560 

141 
Likviditetstilførsel BSAS + ØSIA 113 420 1 069 

579 
-956 
159 

 
 
 

"Konsern-resultat" 
 
Avdelingsfordelt årsresultat 

 

 
2019 

 

 
2018 

 

 
Avvik 

Beitosprinten 936 176 1 151 425 -215 
249 

World Cup -100 442 1 208 041 -1 308 
483 

Fjellmaraton 478 911 411 427 67 485 
Stolpejakten -28 498 53 993 -82 

491 
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MWC 1 030 484 -96 881 1 127 
365 

NC jr - 571 301 -571 
301 

Fellesutgifter inklusive BSAS -1 591 427 -2 048 083 456 
656 

ÅRSRESULTAT "Konsern" 725 206 1 251 224 -526 
018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Konsern-balanse" 
 
BALANSE 

 

 
Pr.31.12.2019 

 

 
Pr.31.12.2018 

 

 
Endrin
g 

Varige driftsmidler 3 802 900 3 450 500 352 
400 

Aksjer - 30 000 -30 
000 

Beholdning av premier og jakker 44 630 277 800 -233 
170 

Kortsiktige fordringer 150 599 1 051 295 -900 
696 

Kontanter og bankinnskudd 2 880 089 4 273 945 -1 393 
856 

Sum eiendeler 6 878 218 9 083 540 -2 205 
322 

 
Aksjekapital 

 
370 000 

 
370 000 

 
- 

Annen egenkapital 2 621 103 2 166 097 455 
006 

Langsiktige lån 3 056 945 3 155 231 -98 
286 

Annen kortsiktig gjeld 830 170 3 392 212 -2 562 
042 

Sum egenkapital og gjeld 6 878 218 9 083 540 -2 205 
322 

  

 

 

 

 

 

2020



Til årsmøte i Øystre Slidre idrettslag 

VEDRØRENDE REGNSKAPET 2019 FOR ØYSTRE SLIDRE IDRETTSLAG 

Vi har som valgte revisorer på stikkprøvebasis kontrollert bilagene for inntekter og utgifter i 
følgende grupper; alpint, arbeidsutvalget/hovedlaget, fotball, håndball, karate, ski/langrenn, 
trim-styrke og friidrett, turn og volleyball. Vi har vurdert kvaliteten på regnskapene og funnet 
denne tilfredsstillende. 

Rutinene rundt kassaoppgjør med to underskrifter ved kiosksalg fungerer, men alle bør bruke 
oppgjørsskjema som er utarbeidet. 

Vi anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2019. 

Beitostølen 12.2.2020 

Margaret Heldor Vidar Heggenes 

½���- Vi� rkppJJAe0 
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Kommentar til regnskap 2019 ØSIL 
Generelt: 

Har alle mal for kioskoppgjør? 

Er det utarbeidet retningslinjer i forhold til mat og drikke på restaurant? 

Arbeidsutvalget/Hovedlaget 

Veldig oversiktlig med kontooversikt hver måned. 

Synes det er krevende å kontrollere det digitale regnskapet, men oppdager ingen feil. 

Datoer i det digitale systemet kommer ikke alltid i rekkefølge. Hadde det vært lettere hvis 

papirfaktura var påført samme bilagsnr som i regnskapsprogrammet? 

Alpint 
Lite regnskap, mangler 2 bilag. 

Fotballgruppa 
Regnskapet er veldig oversiktlig med de 3 små arrangementene for seg. 

8.9. bilag 66: oppgis veksel 1150, men det står ikke hvor de kommer fra eller blir av. 

Litt uklart bilag. Hadde det hjulpet med «mal for kioskoppgjør». 

Håndballgruppa 
Kjempebra; ryddig og oversiktlig. 

Ka rat eg ru ppa 
Kjempebra; ryddig og oversiktlig. 

Skigruppa 
Kjempebra; ryddig og oversiktlig. 

Trim styrke og friidrett 
OK 

Turn 
Mangler bilagsjournal og bilagsnummerering, slik det var i 2018 

26.9.Bilag 13. betyr det at 15 O00kr er splitta opp i 10 000kr til innkjøp av brukt utstyr, samt 

S000kr i veksel, som er satt inn 31.12.2019 

Volleyball 

Fint om det hadde vært et lite regnskap med underbilag 

12.02.20 Margaret og Vidar 

)J7� ;-- Vl°cf}v 
.__. 
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Årsmelding ØSIL Alpint 2018/2019 

 

I sesongen 2018/2019 hadde vi 18 treninger til sammen med start 23.11.18 og avslutning 26.04.2019. 

 

Det var 12 stk innom treningene med en betalende gruppe på 8 stk. Syv av treningsavgiftene ble betalt i 
desember 2018 og en treningsavgift ble betalt i 2019. 

 

17.03 arrangerte vi åpent klubbmesterskap med idealtid. Det var et forrykende vær, men flott innsats 
fra alle. Vi hadde salg av kaffe og saft sponset av idrettslaget, og salg av kaker, muffins og boller bakt av 
mødrene til deltagerne. 

 

Denne sesongen har vi hatt to trenere Alexandra Hendersson og Bobbo Lønqvist. De har fått 
trenergodtgjørelse kr 200,- per trener pr gang. Alexandra har vært med på 13 treninger, Bobbo har vært 
med på 15 treninger. 

  

Vi har en god  økonomi, men må fremover oppmuntre foreldre til å bli flinkere til å stille på dugnad. 

 

I 2019 har Bobbo Lønnqvist vært leder for alpingruppa. Han fortsetter i 2020. Christina Dalen har vært 
kasserer. Celina  Michalewicz overtar som kasserer i 2020. 

 

Det er planer om å arrangere klubbmesterskap i år også. Dato for konkurransen er ikke bestemt enda. 

 

 

Beitostølen 26.01.2020, Christina Dalen  
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Årsmelding fotball 2019 
 

Styret: 
Leder: Lars Inge Myhre, på valg 2020 

Kasserer/ sekretær: Steinar Hegge, på valg 2021 

Baneansvarlig Storefoss: Tom Ledel, på valg 2021 

Styremedlem: Siri Melbybråten, på valg 2020 

Arrangement: Berit Gjessing, 2 år, på valg 2021 

Arrangement: Gunnar Kværne Amundsen, 2 år, på valg 2021 

Baneansvarlig Rogne. Morten Myrvold 

Styret har hatt en målsetning om ett styremøte per måned.  

Arrangementer:  
Beitostølen cup, januar. Ca 30 påmeldte lag i seniorklasser for damer og herrer. G13 hadde kiosksalg, og 
sekretariatet ble betjent av lokale entusiaster gjennom hele helgen. Vi har en fast gruppe dommere som 
stiller hvert år. Kun Vidar Hilmen som seniordommer fra egen klubb. 

Kick off, april. Styret besluttet og ikke arrangere kick off. 

Tine fotballskole, august. ca 50 barn i alderen 8-12 år, 9 instruktører fra egen klubb stilte opp i tre dager 
og gjorde en imponerende innstas for rekrutteringen i klubbene.  

Knøtteturnering, september. Lag fra hele Valdres deltok. Turneringen ble i år arrangert på Storefoss. 
Knøtteforeldre stiller som dugnadshjelp. I hadde vi også 3v3 baner i bruk.  

Sesongen: 
Gjennom sesongen har vi hatt elleve lag i aktivitet. Vi har kjøpt to 3v3 baner for de aller yngste. Dette er 
meget positivt for barna, og vi har nå mulighet for å kunne arrangere kampkvelder for de aller yngste 
lagene i Valdres.  

Lagene denne sesongen har vært i klassene; J/G06, J/G07, G08,  J08/09, G09, J13, G10, G11, G14 og 
G16. 

Dommere: 
Vi har hatt kun fem dommere fra egen klubb som har dømt kamper opp til og med J/G 12. i 13 års 
klassen har det vært forskjellige dommere i virksomhet. Både lokale eldre spillere, foreldre og innleid 
dommer fra Fagernes.  13 år spiller 9er med offside. Fotballgruppa må rekruttere dommere. 

Idrettsanlegg: 
Rogne Idrettsarena har vært mye brukt denne sesongen, dette er et flott anlegg med kunstgress og 
flombelysning, hvor lagene har tilnærmet optimale treningsforhold. Kiosken er utbedret og 
garderobene er også oppgradert. Storefoss med naturgress blir også brukt. Aktiviteten fordeles likt 
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mellom anleggene. Med et helt nytt og fantastisk flott klubbhus og med den flotte gressbanen vi har på 
Storefoss, har vi helt optimale trenings, og kampforhold i Øystre Slidre.   

Styrets arbeid: 
Styret jobber mye med arrangementene vi arrangerer. Vi jobber for lite systematisk med spillerutvikling, 
spesielt på jentesiden. Dette er noe det nye styret må jobbe mer med.   

Styret oppfordrer alle foreldre til å bidra i dugnadsarbeid i idrettslaget. 

Kiosk 
Styret har i år stått for en standard varebeholdning i kioskene både på Storefoss og på Rogne. 
Kioskvakter har vært fordelt på lagene som har kamp. Inntekter går til fotballgruppa til fordel for alle 
lagene.  

Treningsavgift: 
Treningsavgiften har denne sesongen vært: 

300,- for barn 0-8 år. 

400,- for barn / ungdom 9-16 år 

Vi har ca 170 aktive fotballspillere i klubben, hvorav ca 140 spillere i Øystre Slidre IL og ca 30 spillere i 
Rogne IL. 

Treningsdresser: 
Vi har i år fått i gang salg av treningsdresser til lagene. Svarte Adidas dresser fra Sporten på Beitostølen. 
Ny bestillingsrunde arrangeres våren 2020. 

Styre 2020: 
Det er besluttet mellom idrettslagene at styret skal minimum bestå av tre personer fra Rogne og tre 
personer fra Øystre Slidre.  

Dette er styrets sammensetting så langt. Alle representantene er fra Øystre Slidre.  

Berit Gjessing, på valg 2021 (2 år) 

Gunnar Kværne Amundsen, på valg 2021 (2år) 

Kasserer: Steinar Hegge, på valg 2021 (4 år) 

Baneansvarlig Storefoss: Tom Ledel, på valg 2021 (4 år) 

Funksjoner: leder, arrangement, kioskansvarlig, materialforvalter, bane-, dommer- og kampansvarlig, 
sekretær.  

 

Lars Inge Myhre, leder 
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Årsmelding 2019 Friidrett, trim og styrke. 
 

Styret har bestått av: 
 

Leder: Mette Gro Onstad Kasserer: Liv 
Tyskeberg Moen 

Styremedlem: Tor Erik Heyerdahl Nyquist Styremedlem: Mari 
Tallhaug Gulbrandsen 

Gruppa er allsidig og har ulike aktiviteter som spenner fra trim til toppnivå i Norge. Selve 
friidrettsdelen ligger litt nede for tiden. Det finnes enkeltutøvere som deltar på litt konkurranser, 
men det er ingen faste treninger. 

Styrkerom: Det er stor aktivitet i styrkerommet. Mange som trener regelmessig. Det er aktivitet fra 
tidlig morgen, til seine kvelden. Vi har ca. 70 brukere som benytter rommet. Hovedvekten er nok 
gutter i 20- og 30-årene, men alle aldergrupper er representert. Det viser seg å være et svært 
populært tilbud, særlig ettersom en kan være der hele døgnet. Det er stort sett bra orden og godt 
fornøyde brukere. 

Trim til musikk: Det er Tone Lill Hilmen som leder aktiviteten. Dette er et tilbud som passer damer i 
alle aldre for trim og en sosial møteplass. Det er trening til musikk med litt høyere intensitet enn før. 
Oppmøte i høst har nok dessverre gått ned en del. 

Gubbetrimmen: Den har det blitt slutt på fra i høst. 

 

Resultater: Vårt mest aktive medlem, Arild Ro, trener ofte i kasteringen på Storefoss, og deltar i 
konkurranser. Tor Omar H Nyquist ble nr. 3 i sin klasse i Miniton i vår, ellers har det vært et rolig år 
konkurransemessig. 

Planer for året: Fortsette å utvikle treningsrommet på Storefoss, holde det godt vedlike og kjøpe inn 
litt mer utstyr etter ønske fra de som bruker det. 

 

 

Volbu januar 2020 Mette Gro Onstad 
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Årsmelding for ØSIL håndball 2019 
 

 

Styret si samansetning frå våren 2019 
 

Leiar: Bodil Enger (på val 2020) 

Kasserar: Bjørg Hovi (på val 2020) 

Dugnadsansvarleg: Rolf Stalenget (på val 2021) 

Trenaransvarleg: Vidar Haalien (på val 2021) 

Utstyrsansvarleg: Lillian Robøle (på val 2021) 

Hallansvarleg: Heidi Løseth Nordtorp (på val 2020) 

Dommaransvarleg: Kristin Gladhaug (på val 2020) 

Styremedlem: Brage Bernhard Aslaksby (i militæret 2019/2020, på val i 2021) 

 

Det har vore 4 styremøter i håndballgruppa i 2019, to i det føregåande styret og to i det nye 
styret (nytt styre for gruppa trer fyrst i kraft når håndballsesongen er over på våren, dvs. om lag 
ved påsketider). 

I tillegg har det vore halde foreldremøter i alle lag ved oppstart av sesongen i oktober, der delar 
av styret har delteke. 

 

Håndballsesongen går frå haust til vår, difor kjem årsmeldinga midt i sesongen. Det vil seie at 
innhaldet i årsmeldinga for 2019 er siste halvdel av sesongen 2018/19 og fyrste del av 
sesongen 2019/20. 

 

Siste del av sesongen 2018/19: 
Aktive lag 
 

ØSIL har sesongen 2018/19 lag i 8, 10 og 12-årsklassa, der det blir spelt med blanda lag med jenter 
og gutar. I tillegg har vi hatt samarbeid med Fagernes IL om K4 (kvinner 4. divisjon). 

 

Treningsdagar og stader: 
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G/J-8 og 10 år Treningar på BHSS 
onsdag G/J-11 år Treningar på 
BHSS tysdag 

K4 Styrketrening på Friskis & Svettis måndag og trening i Valdreshallen 

torsdag. Trenerar og lagleierar for sesongen: 

 

 

 

J/G-8 og 10 år Det vart arrangert 3 kampdagar for 8- og 10-årslag i Valdres frå nyttår og fram til 
påske, der ØSIL stod som arrangør av den eine dagen. Dette var fyrste sesongen der det vart 
organisert kampdagar i regi av Region Innlandet i Valdres på mange år. 6 klubbar var med på 
dette opplegget, totalt 130 spelarar. Spelarane hadde ei flott utvikling utover i sesongen, og 
dette var ei positiv oppleving for alle. 

J/G 12-år Laget var påmeldt i Regionserien G-12 frå sesongstart og spelte innleiande rundar i 
oktober og november 2018, og starta opp med gruppespel i desember. Laget spelte 
gjennomsnittleg gjennom heile sesongen og kom plasseringsmessig midt på tabellen. 

På slutten av denne sesongen såg vi dessverre at laget ikkje kom til å bestå som eit 14-årslag neste 
sesong, aldersmessig fall spelarane mellom to aldersklasser, og vi hadde ikkje nok spelarar til å 
stille lag i både 12 -og 14 årsklassa. Vi samtala med Leira IL om samarbeid, men ettersom det var få 
spelarar frå vår klubb som ynskja å reise til Valdreshallen for å trene kvar veke, vart det heller til at 
vi laga utlånsavtale frå hausten 2019. 

K4 ØSIL hadde samarbeidslag med Fagernes om kvinnelag i 4. divisjon. Dette kjem som eit resultat 
av at vi har spelarar frå tidlegare J16-lag som no spelar på K4 aldersmessig. 

Barnekamplederkurs 
Helga 9.-10. februar vart det arrangert kurs for barnekamplederar med totalt 5 deltakarar. Frå vår 
klubb deltok Sondra W. Aslaksby og Kristin Sørengen. Kurset hadde teoridel på Fagernes fredag 
kveld og praksis under kampane på Helsesportssenteret laurdag. Dette var det andre kurset på 1 ½ 
år i Valdres og vi har no totalt 12 personar som har teke dette kurset. 

 
Fyrste del av sesongen 2019/2020: 

 

Treningsdagar og stader: 

J/G 8 år Trening på BHSS måndag. 

J/G 10 år Trening på BHSS onsdag. 

Lag: Trenar: Lagleiar: 
 
J/G-8 og 
10 

Bjørg Hovi, Annette Lien, Hilde Skrebergene 
og Bodil Enger 

 
Sjå trenarar 

J/G-12 Rita S. Hansen Bjørnar Bråthen 
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K4 Styrketrening Fagernes måndag og trening i Valdreshallen 

torsdag. Trenerar og lagleierar for sesongen: 

 

 

 

*Sondre slutta som trenar i november 2019, Rune overtok frå då. 

 

J/G 8 og 10-år Vi inviterte til felles trening for 8- og 10-årslag i hallen på BHSS i veke 42 med eit 
oppmøte på 16 spelerar, og med ei forhaldsvis jamn fordeling mellom 8- og 10 årslag. 

Det er planlagt 6 kampdagar for desse aldersgruppene i Valdres for sesongen 2019/20. Vi stod 
sjølve som arrangør for kampdag for 10-årslaga laurdag 14.desember og for 8-årslaga syndag 15. 
desember. 

Treningsavgift 
Treningsavgifta har vore slik i 2019 (oppstart haust 2019, og uendra frå førre 
sesong): J/G 8 og 10 -år kr 400,- pr. sesong 

K4 kr 500,- pr. sesong 

 

Håndballskule 
Vi arrangerte håndballskule frå fredag 11.- til laurdag 12. oktober i samarbeid med håndballgruppa i 
Rogne IL, 19 ungar i alderen 7-11 år deltok. Dei fleste hadde vore med på håndball tidlegare, men 
det var også nokre som var heilt nye. Det var treningsopplegg i hallen fredag kveld med trenarar frå 
K4. Alle fekk utdelt ein håndball, og denne gongen prøvde vi ut mjuk-ball, noko som er ein stor 
fordel for nye spelarar i forhald til grep om ballen. Deretter gikk vi i samla tropp for mat og 
overnatting på Idrettens Hus før det var ny treningsøkt i hallen laurdag. Trenarar denne dagen var 
Borghild H. Dalbø og Sondre W. Aslaksby. Økta vart avslutta med mini-turnering, og glade, fornøgde 
og trøytte ungar reiste heimatt på ettermiddagen. 

Drakter og utstyr 
Det er ikkje kjøpt inn nye draktsett og ikkje supplert til det vi har i 2019. Dei som ynskja det 
kunne kjøpe treningsdressar (blå genser og svart bukse av merket Hummel), desse vart levert i 
januar. 

Håndballgruppa har fortsett praksisen med å gje ein ball til alle som byrjar å spela håndball i ØSIL. 

 

Økonomi 
Vi starta året med ca kr 33 000,- på konto. Ei stor innbetaling på kr 27 000,- frå 2018, kom fyrst 
på nyåret i 2019, noko som gjer til at rekneskapet blir nok skeivt mellom 2018 og 2019. 

God dugnadsinnsats og bra sal i kiosken på kampdagar bidreg til jamnare inntekt gjennom året. 

Lag: Trenar: Lagleiar: 
J/G 8 år Marte Helene Aasen Silje Aasdokken og Annette Lien 
J/G 10 år Sondre Walther Aslaksby*/ Rune Skoglund Jorunn Hegge 
K4 Steffen Raaholt Anniken F. Gjevre 
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Vi har Norske Fjellhytter som eigen sponsor. Dette har vore ei 3-årsavtale som gjev oss kr 15.000,- 
pr. år. Denne avtala går ut no og må reforhandlast i 2020. 

2019 gjev håndballgruppa eit resultat på kr 56 000,-. Saldo endar på kr 89 500,- pr. 31.12.2019. 

 

Dugnadsarbeid 
Foreldre og andre håndballentusiastar har bidrage med dugnadsarbeid på skistadion og under 
World Master, Fjellmaraton og Beitosprinten. Totalt fekk håndballgruppa utbetalt kr 31.500,- frå 
hovudlaget for dugnadsarbeid i 2019. I tillegg bidreg foreldre til aktive spelerar med dugnadsarbeid 
under håndballskule og eigne arrangement som til dømes kampdagar. 

 

Arbeidet med barnehåndball i Valdres: 
Det har denne sesongen blitt stor aktivitet i barnehåndballen i Valdres i alderen 7-11 år. Det er no 
7 klubbar som deltek med lag i to aldersklassar i denne alderen. 

25. april vart det halde eit felles møte for alle klubbane i Valdres der dagleg leiar i Region 
Innlandet, Ivar M. Karlstad deltok. Dette var eit evalueringsmøte etter sesongen, samt planlegging 
av neste sesong. Frå vår klubb deltok Bodil Enger. 

5. november hadde vi nytt møte der tema var administrativt arbeid i håndballgruppene, 
budsjett, trenarar/ lagleiarar, rekrutteringsarbeid og dommararbeid. I tillegg til dagleg leiar frå 
Region Innlandet deltok barnehåndballansvarleg Maria Vikan Oppheim og dommaransvarleg 
Dorte Ørud Grindvoll. Frå vår klubb deltok Kristin Gladhaug, Marte Helene Aasen og Bodil 
Enger. 

 

Frå 8-årskamp i idrettshallen ved BHSS desember 2019 
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Styret i Region Innlandet: 
Bodil Enger vart valt inn i styret i Region Innlandet under Håndballtinget på Hamar i 2018. Dette er 
eit 2-årig styreverv der det skal vere nytt val i mai 2020. 

 

Tankar og utfordringar framover 
Vi ser at det »susar ein ny vind» over håndballen i Valdres om dagen. Det er bra rekruttering i 
alle klubbar i aldersgruppa 7-11 år. Sjølvsagt sluttar også ein del for å prøve ut andre idrettar, 
men slik har det alltid vore i denne aldersgruppa. Då er det viktig at dei som arbeidar med 
håndballidretten skapar gode opplevingar slik at spelarane vil sjå det som attraktivt og positivt å 
vende tilbake. Vi opplever også at det kjem nokre nye til dei ulike aldersgruppene med jamne 
mellomrom, både spelarar og trenarar. I vår klubb er vi avhengige av at dei andre klubbane i 
Valdres også har bra rekruttering for at vi skal kunne behalde ein eigen serie her i dalen. 

I eigen klubb må vi fortsette det gode arbeidet som har blitt lagt ned dei siste åra, slik at vi etter 
kvart får lag i 12 og 14-årsklassa igjen. Vår største utfordring er kanskje å få med oss fleire på 
trenarsida slik at vi har fleire som kan bidra på dette feltet. Vi er difor avhengige av at foreldre er 
positive til å gå inn i ein idrett dei kanskje ikkje har så mykje erfaring med. Om ein begynnar på 7-8-
årsnivå vil ikkje læringskurva vera så bratt, og ein har moglegheit til å fylje eigne born på 
håndballbanen i mange år framover. Vi ser det difor som viktig å skape gode møteplassar der dei 
vaksne kan få utvikle håndballkunnskapen sin ved sidan av å legge godt til rette for at barn og unge 
skal få drive ein aktivitet som gjev glede og utvikling i kvardagen. 

 

Håndballgruppa takkar små og store for at de er med å bidra til eit positivt 
og utviklande håndballmiljø i Øystre Slidre! 

 

 

 

Skammestein 20.01.2020 

For styret i Øystre Slidre ILs 

håndballgruppe, Bodil Enger 
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Årsmelding 2019 for Karateklubben i Øystre Slidre Idrettslag 
Styret i 2019 har bestått av: 
Leder: Nicolay Flaaten 
Kasserer: Nina Thon 
Trener representant: Jon Hålien og Eivind Arntzen 
Materialforvalter: Arve Espelien 
 

Gjennom året 2019 hadde karateklubben 41 medlemmer. Det har vært gjennomført treninger hver 
mandag og onsdag, samt de fleste fredager med unntak av i skoleferiene. Treningene har blitt ledet av 
Eivind Arntzen og Jon Hålien. 
Cathrine Myreng har drevet barnepartiet i samarbeid med Jorge Guzman for barn mellom 8-11 år på 
mandager kl. 18-19. Det er også hjelpetrenere fra klubben som stiller opp. Det er 17 barn som er 
registrert, og totalt 26 under 19 år (i klubbadmin) 
 

Det har vært 2 graderinger i gymsalen på Øystre Slidre Ungdomsskole. Graderingen i desember ble 
gjennomført sammen med elever fra Høre IL karateklubb. 27 personer graderte seg. 
Barnepartiet har nå gradering kun en gang i året da de trener 1 dag i uken. Vi hadde en juleavslutning 
sammen med foreldre hvor det var leik, konkurranser og trening for både barn og foreldre. Det ble 
servering av kaker og drikke, og julenissen delte også ut gaver til barna. Svært vellykket og takk til 
Cathrine og Jorge som har organisert dette og treningen for barn. Legger ved egen detaljert årsmelding 
fra barnetreningen. 
 

17-20 oktober var det svartbelte seminar i Bergen med Ole-Bjørn Tuftedal. Klubben 

hadde avslutning på Steak & Bones i desember. 

Flere av klubbens medlemmer har stilt opp på dugnader for ØSIL. 
 

Økonomien ved årsskiftet er stabil. Vi har pr 31.12.2019 bankinnskudd på kr 36.695,56,- 
Kasserer Nina Thon har satt opp regnskap og holdt oversikt gjennom året. Dette er en viktig funksjon 
for klubben og vi har satt opp en godtgjørelse for denne viktige oppgaven på 1500,- i året. 
 

Det er viktig at klubben har nødvendig utstyr og treningsfasiliteter. Gymsalen på ØSUS Tingvang er helt 
ideell med godt gulv, bra temperatur, god beliggenhet og vi disponerer også låsbart lagerrom. Vi har 
gode treningstider mandag-onsdag-fredag 18:00-21:00. Gymsalen og treningstidene er av stor betydning 
for oss og vi vil rette en stor takk til ØSUS, Idrettslaget og Kommunen for at vi har gode 
treningsforhold. 

Barnegruppa H19 og V20 

Vi endret struktur og fokus før høsten med å planlegge semesteret mer helhetlig. Vi delte inn faglig i 
bolker slik at trenerne hadde vært sitt fokusområde som sikret kontinuitet gjennom høsten. Det ga også 
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mer forutsigbarhet for de trenerne som kom inn, samtidig som de hadde bedre innblikk i alt som 
skjedde. Dette videreførte vi nå etter jul med visse justeringer etter tilbakemeldinger fra trenernes 
erfaringer i høst. Vi hadde åtte trenere i høst, og i vår har vi ni. Nytt nå er at vi jobber fast to og to, med 
to treninger etter hverandre for å kunne følge opp enda mer, og gi mer stabilitet til barna. Vi har satt 
opp ansvarlige trenere slik at det alltid er to på trening, men alle som kan er velkomne til å bidra. Det er 
stor spredning i alder og ferdigheter, med mange nye. Derfor er alle muligheter til å dele opp gruppen 
mer, positive, så møt opp. 

Vi har oppstart etter sommerferien. Da er det noen få på treningene. Mange kommer etter høstferien 
når fotball og andre sommeraktiviteter er over. Vi avslutter derfor treningene i slutten av april for å 
legge til rette for barnas allsidige utvikling, og mulighet for å trene noe annet i sommerhalvåret. Det 
gjør også at vi kan fullføre gradering uten å miste noen i ukene før. Vi har også endret slik at det blir 
gradering én gang i året. Dette for å få flere treninger pr. gradering, og det stemmer mer med 

hovedgruppen sitt antall. Nå blir det 30 treninger fordelt på to semestre, før gradering. Vi innførte og 
gjennomførte juleavslutning for barna og foreldre med stor suksess siste trening før jul. Gradering i år er 
satt til mandag 27. april. Så sant dette passer for Jon og/eller Eivind. 

I høst hadde barnegruppa 17 barn innom treningene hvorav 14 trente aktivt gjennom høsten. Åtte 
var nye og seks er med videre. E:er jul har vi 12 barn pluss to nye som har prøvd én trening. 

Vi må avklare litt om overgang til voksenpartiet, men vi ser at det er individuelle forskjeller, så mulig 
dette må variere. Vi takker alle som har bidratt på treningene. Dere gjør dette med stor innsats og gir 
trygghet, god trening og sosial tilhørighet til barna. Dere strekker dere hele veien, og det er en fin 
arena for å utfordre egne grenser og egen læring også. 

Hilsen 

Jorge & Cathrine 

Takk til klubbens medlemmer og Øystre Slidre Idrettslag som er positive og bidrar til et godt 
treningsmiljø for barn og voksne. 

 

 

Beitostølen 20 januar 

Nicolay Flaaten 

Styreleder 
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Skigruppa i Øystre Slidre Idrettslag 
Årsmelding for 2019 

 
Styret i skigruppa har bestått av: 
Leder:     Hege Westad 
Nestleder :    Ellen Hæhre 
Styremedlem:   Eivind Bakkene 
Styremedlem:                           Elisabeth Helle 
Kontaktperson i Valdres Ski:  Eivind Bakkene 
Økonomi                                    Steinar Hegge 
 
Det har vært avholdt 6 styremøter.  
 
Skisesongen 2019  

Skileik  
Vi har en skileikgruppe som trenger rekruttering. Dette er et tilbud til 
barn i hovedsak under 6-7 år. Aktiviteten har vært foreldrestyrt  og vi 
trenger flere barn og mer organisert aktivitet. Skigruppa vil jobbe med 
dette fremover.  
 

Langrenn 6 år og eldre: 
Denne gruppa er i positiv utvikling. Per Bo Svensson, Steinar Hegge og Audun Brusveen har hatt 
treneransvaret på torsdager. Enkelte mandagskveldene er satt av til skiturer med hodelykt, og 
her har Asgeir Larsen hatt ansvaret.  
Det er rundt 15-25 barn og unge med på treningene. 8-10 utøvere er fast med på ulike skirenn 
rundt i Oppland, og vi ser en positiv utvikling med økt deltakelse og svært gode resultater. 
 
Vi har stilt opp i Valdresmesterskapet i stafett med gode resultater, første plass i G37 år og 
pallplasseringer i G/J 31 år. Det er stor stas å stille som lag og å jobbe sammen. I tillegg vant 
gutta i puddingklassen (menn over 40...). 
 
I tillegg deltok Martin Ringli (3), Ole Stølen og Ane F Robøle (9)  på Ungdommens 
holmenkollrenn, og hadde flotte resultater der.  
7 løpere deltok i Totenbank Cup for 11-14 åringer og Galå Cup for 15-16 åringer, der Ane F 
Robøle (2), Ola Brusveen (3), Eivind Fremstad (4) og Ole Stølen (9) sto for de beste resultatene, 
vi gratulerer! I tillegg stilte Haldor F Jørstad (Gullsport Cup skiskyting), Jonatan Svenson 
(Gullsport Cup skiskyting) og Martin Ringli (Gullsport Cup skiskyting).  
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Langrenn junior og senior 
Vi har med 5 løpere: Marte Håkenstad Bråten, Maren Wangensteen, Ronja Evertsen, Anja 
Evertsen og Mari Eide som alle bor og trener utenfor kommunen. Disse utøverne hevder seg 
godt på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor Mari har representert Norge og landslaget - og 
toppet det hele med en fantastisk VM bronsje i sprint! Det ble behørig feiret av Sparebank 1 og 
klubben på Beitostølen i etterkant. 
 
Sosiale tiltak  
Som start på høstsesongen hadde treningsgruppa en kick-off på Storefoss med to økter og 
felles lunsj. Vi startet opp med første felles trening rett etter høstferien. 
Det har vært servert vafler i Idrettens Hus etter klubbrennene på Beitostølen og klubbhuset på 
Storefoss etter klubbrenn der. Sesongen ble avsluttet i april med trening, pølser, 
premieutdeling og sosialt samvær for foreldre og utøvere i Idrettens Hus.  
 
Klubbrenn og Nyttårsrennet 
Skigruppa vil fremover etablere foreldregrupper med ansvar for klubbrenn på Storefoss og 
Beitostølen, dette har vært gjort tidligere år. Vi har vært så heldige å kommet til stort sett 
nyoppkjørte løyper på både Storefoss og Beitstølen i forbindelse med klubbrennene våre. 
Ansvar for løypekjøring på Storefoss:  Oddvar Vingdal, Tormod Bakkene, Svein Ringli. ? 
Vi arrangerte 7 klubbrenn vekselvis på Storefoss og Beitostølen. Klubbmesterskapet med 
avviklet på Beitostølen kombinert med premieutdeling og avslutning på sesongen.   Det har 
deltatt totalt ca.50 barn, unge og voksne på klubbrennene.  
 
Nyttårsrennet ble arrangert 31 desember med ca.425 deltakere fra 90 klubber. Det var gode 
forhold og godt med dugnadshjelp. Dette er et godt etablert arrangementet som gir skigruppa 
bra med inntekter. 
 
Dugnad 
Skigruppa bidrar med betydelig dugnadshjelp på alle de store arrangementene ØSIL har. Dette 
gir oss gode inntekter til gruppas aktiviteter, dekking av startkontingenter og støtte til aktive 
løpere. 
 
Tanker framover 
Skigruppa jobber med å legge til rette for både bredde, rekruttering og konkurranser. Det er 
viktig å ha et godt sosialt miljø slik at flest mulig har lyst til å holde på lengst mulig, og her har 
skigruppa gjennomført mange positive tiltak. Vi opplever en økt interesse for langrenn og 
skileik igjen, og håper denne utviklingen vil fortsette. Her er vi avhengig av god støtte og hjelp 
fra foreldre og andre «venner» av skigruppa. Utfordringen framover blir å støtte opp om økt 
rekruttering og engasjement for skiidretten i ØSIL, samt rekruttere trenere. Vi vil også fokusere 
på skileiken og rekruttering derfra. 
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Kommentarer regnskap skigruppa 2019 – hovedbetraktninger. 

Regnskapet viser et underskudd på kr 11.000.  

Inntekter. 

Totale inntekter i 2019 var på kr 141.000. Regnskapet er basert på kalenderåret, derfor vil 
Nyttårsrennet ha både inntekter og utgifter i 2019 og 2020. Inntektene til Nyttårsrennet vil 
være rundt 70.000, men dette kommer inn i budsjettet for 2020. Overføringer fra hovedlaget 
var på kr 26.000.  

Utgifter. 

Totale utgifter i 2019 var på kr 152.000. 50.000 av utgiftene ble brukt til å dekke kostnader ved 
elitesatsingen for løpere. Noe av dette dekkes av skigruppa gjennom kontrakter med løperne. 
Det resterende må dekkes av utøvere selv. Løperne er oppfordret til å seøke om elitestøtte fra 
hovedlaget dersom de forventer kostnader utover løperkontrakten som skigruppa har. 

Utgifter ved egne arrangement utgjorde kr 43.000 – hovedsakelig kostnader knyttet til 
Nyttårsrennet. Regnskapet for Nyttårsrennet er ikke ferdigstilt, men det forventes et 
overskudd. 

 

For skigruppa 

Hege Westad 
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Valkomiteen i skiskyttergruppa sin innstilling til styre i Øystre Slidre IL skiskyttergruppa 2020 

 

 

Leder Jacob Håvelsrud Svarre Nyval 2 år 
Nestleder Svein Ringli Gjv. 1 år 
Kasserer Torstein Jørstad Gjv. 1 år 
Sekretær  Sissel Engen Andersen Gjv. 1 år 
Styremedlem Håvard Nordmeland Nyval 2 år 

 

Styret konstituerer seg på gruppemøtet 17. februar 2020 

 

Alle kandidatane  er førespurt og har takka ja. 

 

Heggenes 29.01.2020 

 

For valkomiteen i Øystre Slidre IL - Skiskyting 

                                                                                                                                                                                 
Jacob Håvelsrud Svarre og Asgeir Larsen 
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Årsmelding 2019 Turn 
Leder: Tine Stølen 

Kasserer: Stein Egil Rindal 

Styremedlem: Marianne Gjærdingen 

Styremedlem: Mathias Stølen  

Ansvarlig for trening: Mathias Stølen 

Trenere: Tuva Hegge, Helene Windinstad, Tuva Hegge, Emma Lundgård. 

 

Oppstart trening Oktober med 2 grupper, 2-5 år pluss 6-9 år. Totalt har vi cirka 24 deltakere. 

Vi har drevet med diverse øvelser på airtracken og med skum-moduler med den minste gruppa. 

Mellomgruppa driver med airtracken og trampet. 

Fra starten på 2019 var vi ikke mer enn 24 deltakere, men i løpet av året har det vært en veldig 
positiv økning med flere barn som blir med. Første avslutningen vi hadde for det året var i April, 
der barna hadde oppvisning på airtracken og trampet. 

Juleshowet i desember: barna har vist mye fremgang og det var en trivelig kveld med publikum som 
avsluttet kvelden med kaffe og kake. 

For 2020 jobber vi med å få en trener til oppstart i oktober.  

Med vennlig hilsen 

Styreleder Tine Stølen 
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ÅRSMELDING ØYSTRE SLIDRE IDRETTSARRANGEMENT AS 

& Beitostølen Stadion AS 2019 

 
Eierskap:  Selskapet er eiet 100 % av Øystre Slidre Idrettslag. 

Ansatte:  Det er 1-en ansatt i 100 % stilling i ØSIA og en ansatt i 50% stilling i BS AS, samt at det 
kjøpes tjenester til regnskap og andre omfattende oppgaver. 

Styre: Styret har i 2019 bestått av Rolf Stalenget (styreleder), Jon Arild Myrvold, Berit Gjessing , 
Pål Andvord og Steinar Hegge. 

Arrangement: Det ble avviklet følgende arrangement i regi av ØSIA AS:  

 Masters World Cup – Langrenn for 35 +, meget bra økonomisk utbytte 

 Fjellmaraton – Et meget godt bidrag til klubbkasse på et arrangement som engasjerer til 
forholdsvis begrenset dugnadsinnsats. 

 Beitosprinten – NSF er meg tilfreds med arrangementet, samtidig som vi får meget gode 
tilbakemeldinger for teknisk gjennomføring. Økt fra en til to dager med NM kombinert. 

 Stolpejakten – Lavterskeltilbud i orientering på Beitostølen, Heggenes og Fagernes 

 Snølagring – Dette koster penger, men vi har en garanti om andre inntektsbringende 
arrangement gjennom snølagringen slik at dette prosjektet er bærekraftig. 

2020 - ØSIA AS har planer om følgende arrangement utover: 

 2020 – NM skiorientering (medarrangør), NM langrenn junior, Fjellmaraton, 
Beitosprinten, Stolpejakten 

 2021 – NC langrenn junior, Fjellmaraton, Beitosprinten (NM langrenn), Stolpejakten 

 2022 – WC / World Masters skiorientering (medarrangør), NM langrenn, Fjellmaraton, 
Beitosprinten, Stolpejakten 

 

For ØSIA 
Erik Østli 

arrangementskoordinator 
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Norges Idrettsforbund (NIF) krev at vi oppdaterar vedtektene våre slik at dei samsvarar med NIFs 
lovnorm. Då NIF har vedtake betydelege endringar som ØSIL er plikta til å følgje ber styret om at 
årsmøtet vedtar desse endringane. I endringsdokumentet under kjem det som er nytt fram i blå farge 
og strykningar er i raudt. 

 

LOV FOR ØYSTRE SLIDRE IDRETTSLAG  

Stiftet 07.02.1904. Endringer vedtatt av årsmøtet 09.03.2017. Godkjent av Oppland Idrettskrets [dato]. 

 

 

Stiftet 07.02.1904 

Sist endret 19.03.2020 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av Kampsportforbundet, Skiforbundet, Håndballforbundet, 
Fotballforbundet, Friidrettsforbundet, Skiskytterforbundet, Gymanstikkforbundet særforbund som 
lagets årsmøte bestemmer. 
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(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Innlandet idrettskrets, hører hjemme i Øystre Slidre 
kommune, og er tilsluttet medlem av Øystre Slidre idrettsråd. 

 

(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk 
og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets 
egen lov.  

 

§ 3  Medlemmer 

 

(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

 regelverk og vedtak.      

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 
organisasjonsledd i NIF.  

 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 
personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 
Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan 
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til 
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets idrettslaget 
og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

 

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  
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(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 
inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og 
gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere 
om klageadgang.  

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter 
avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan 
omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 
klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er 
utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 
med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskontingenten kan betales som 
familiemedlemskap eller enkeltvis. Et familiemedlemskap omfatter foreldre og barn under 20 år. 
Støttemedlemmer betaler valgfritt beløp, minimum kr 100,-. Gruppenes styrer kan vedta treningsavgift 
og andre avgifter/egenandeler. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

 

§ 4  Kjønnsfordeling 

 

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 
representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges 

4042



43 

 
 

 

mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 
komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettskretsen Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle 

til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

(4) Idrettskretsen Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan 
kun gis for én et valg/oppnevning av gangen. 

 

§ 5  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal til 
årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av 
idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

 

(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke 
stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i laget.  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av 
styret, valgkomité, kontrollutvalgkomité, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styretillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 
samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet iver den 
aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 
idrettslagenes fordel.  
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(4)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 
komiteens/utvalgetssitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på 
årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

(5)  Møte- og talerett: 

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. 
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøte i saker som ligger innenfor sitt                  

arbeidsområde. 
 

§ 6  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 
a) Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20%, eller 
b) Mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår. 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til 
styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som 
får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 
eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 
representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

 

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap 
i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
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(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 
oppnevnt.  

 

(6)  Idrettskretsen Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 
dispensasjon for én et valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

  

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 
særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar 
til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det 
samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person 
som har slik økonomisk særinteresse avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder 
ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk 
særinteresse avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke 
gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller 
ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 

         

(4) Idrettskretsen Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis 
dispensasjon for etén valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 8 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  
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b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 
part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i 
saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 
vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

        

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, 
kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med 
mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 
møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder 
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller 
kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever 
det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, 
skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 
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(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1)  Når ikke annet er bestemt, er Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et 
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at 
flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter 
skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 
med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets 
medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 

§ 10  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11  Regnskaps og revisjonsplikt, budsjett mv.  
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(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig Regnskapsåret skal følge kalenderåret. og skal 
utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige 
styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 
regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 
laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert 
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert 
revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver 
følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag 
med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge 
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter 
alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, 
gjelder uansett følgende: 
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal 

omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier. 
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares 

på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
felleskap. 

 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Idrettslaget skal ha underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

 

§ 12 Budsjett 

 

(1)  På årsmøtet skal det fastsettes vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. 
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.  

4648



49 

 
 

 

 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes 
av positiv egenkapital. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige 
styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 
(4)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold 

til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

 

 

§ 13 Utlån og garanti 

 

 Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 
opplyses i note til årsoppgjøret. 

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14  Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 
måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles 
på årsmøtet, må være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke 
før årsmøtet. 
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(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling 
og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 
behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere beslutte at andre 
personer og/eller media til å kan være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer som skal velges av årsmøtet i styret iht. idrettslagets lov. 
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 
på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av 
de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15  Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller valgt referent protokollfører behøver å 
være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 16  Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

2. Velge dirigent(er), referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 
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6. Godkjenne sakslisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, i revidert stand styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 
beretning [og revisors beretning].  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt 
til å fastsette treningsavgifter for gruppens aktivitet. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlemmer og [antall (minst ett)] varamedlem(mer). 
Leder og nestleder velges for 1 år, styremedlemmer og varamedlem(mer) velges for 2 år. 

b) 3 styremedlem og 2 varamedlem. Disse velges for 2 år. 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
b) To revisorer. Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall], (minst ett) 

varamedlem(mer). 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Godkjenne valgte gruppestyrer. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Der 
det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

§ 15  Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen 
kan møte eller avgi stemme på vegne av andre ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som 
ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis 
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater 
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, som ikke er foreslåtte, eller som 
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inneholder ikke foreslåtte flere kandidater, eller ikke inneholder enn det antall som det skal 
stemmes over velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemrepresentant. Hvis 
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 18  Ekstraordinært årsmøte  

 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 14 
dagers varsel etter: 

 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslagets styre eller årsmøte. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

b) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) Skriftlig krav fra 1/34 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 

herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Sakslisten og andre 
nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt vedlegges innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte og dette I sistnevnte 
tilfeller skal det fremgå av innkallingen. at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, 
og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 
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(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig 
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

 

 

§ 20  Idrettslagets styre 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er som er 
idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2) Styret skal blant annet: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 
samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 
 

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 
forlanger det. 
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§ 21  Grupper og komiteer Kontrollutvalg 
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til 
de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 
minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de 
revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.] 
 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 
 

§ 22 Valgkomité 
 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen 
med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 
vedkommende ikke er aktuell for vervet. 
 

§ 23 Grupper 
 

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 15 16 pkt. 9 13. 

 

(2)  Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til årsmøtet. Eventuelt kan årsmøtet 
gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste 
frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes 
frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og fremme innspill til hovedstyret 
om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
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ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Guppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av 

årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 
 

(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

 

§ 24 Lovendring 

 

(1)  Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 
endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret. 

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene 
trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar 
lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets 
regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 
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(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er 
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 
motstrid med NIFs regelverk. 

  

(3) Endringer i §§ 21 24 og 22 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 
av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt vedtas med minst 2/3 flertall på to følgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte 
må avholdes minimum innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder og maksimum 6 måneder 
senere. For at Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er 
idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og 
særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning. skal 
skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om 
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF og nødvendige lovendringer i 
tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21 24. 

  

(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det 
er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av 
idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 
idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 
dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  
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Innstilling frå valnemnda til årsmøtet i ØSIL 19.03.20 

Styret 

Leiar    John Magnus Sandberg   gjv.  1 år   

Nestleiar   Per Bo Svensson   gjv.  1 år 

Styremedlem   Berit Gjessing    gjv.  2 år 

Ungdomsrepresentant  Antonio Vega Wangen   ny  1 år 

Vara styret   Anna Marie Jørstad   gjv.  1 år 

Vara styret   Åsmund Bakkene   gjv.  1 år 

Elisabeth Helle og Elisabeth Rødningen Kolbjørnshus held fram som styremedlem. Er på val i 2021 

 

Kontrollutval 

Ove Skaret 

Ellen Hæhre 

 

Valnemnd 

Bjørn Robøle 

Marianne Hegge 

Audun Brusveen 

Knut Frode Framstad, vara 

 

Heggenes 10.03.2020 

Ellen Hæhre Bjørn Robøle Ove Skaret 

5557


	2019 avdeling Turn(8) sammenlignet med budsjett
	2019 avdeling Volley(10) sammenlignet med budsjett
	Årsmelding fotball 2019
	Styret:
	Arrangementer:
	Sesongen:
	Dommere:
	Idrettsanlegg:
	Styrets arbeid:
	Kiosk
	Treningsavgift:
	Treningsdresser:
	Styre 2020:

	Årsmelding 2019 Friidrett, trim og styrke.
	Styret si samansetning frå våren 2019

	Siste del av sesongen 2018/19:
	Aktive lag
	Barnekamplederkurs

	Fyrste del av sesongen 2019/2020:
	Treningsavgift
	Håndballskule
	Drakter og utstyr
	Økonomi
	Dugnadsarbeid
	Arbeidet med barnehåndball i Valdres:
	Styret i Region Innlandet:
	Tankar og utfordringar framover

	Styret i skigruppa har bestått av:
	Leder:     Hege Westad
	Økonomi                                    Steinar Hegge
	Skisesongen 2019
	Langrenn 6 år og eldre:
	Denne gruppa er i positiv utvikling. Per Bo Svensson, Steinar Hegge og Audun Brusveen har hatt treneransvaret på torsdager. Enkelte mandagskveldene er satt av til skiturer med hodelykt, og her har Asgeir Larsen hatt ansvaret.
	Det er rundt 15-25 barn og unge med på treningene. 8-10 utøvere er fast med på ulike skirenn rundt i Oppland, og vi ser en positiv utvikling med økt deltakelse og svært gode resultater.
	Vi har stilt opp i Valdresmesterskapet i stafett med gode resultater, første plass i G37 år og pallplasseringer i G/J 31 år. Det er stor stas å stille som lag og å jobbe sammen. I tillegg vant gutta i puddingklassen (menn over 40...).
	I tillegg deltok Martin Ringli (3), Ole Stølen og Ane F Robøle (9)  på Ungdommens holmenkollrenn, og hadde flotte resultater der.
	7 løpere deltok i Totenbank Cup for 11-14 åringer og Galå Cup for 15-16 åringer, der Ane F Robøle (2), Ola Brusveen (3), Eivind Fremstad (4) og Ole Stølen (9) sto for de beste resultatene, vi gratulerer! I tillegg stilte Haldor F Jørstad (Gullsport Cu...
	Langrenn junior og senior
	Sosiale tiltak
	Som start på høstsesongen hadde treningsgruppa en kick-off på Storefoss med to økter og felles lunsj. Vi startet opp med første felles trening rett etter høstferien.
	Det har vært servert vafler i Idrettens Hus etter klubbrennene på Beitostølen og klubbhuset på Storefoss etter klubbrenn der. Sesongen ble avsluttet i april med trening, pølser, premieutdeling og sosialt samvær for foreldre og utøvere i Idrettens Hus.
	Klubbrenn og Nyttårsrennet
	Stiftet 07.02.1904
	Sist endret 19.03.2020
	I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
	II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
	a)   når vedkommende selv er part i saken,
	c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
	(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

	III. ØKONOMI
	IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
	V. ØVRIGE BESTEMMELSER



