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Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter 

Spesielle oppgaver 

Vi har i år fått på plass traktor, noe som gjør måking av banen ekstremt mye mer effektivt og lettere. 

Det er igjen lagt ned ekstremt mange dugnadstimer av en knapp håndfull personer for at isen skal 

være så bra som mulig for de som benytter seg av den. Ingen økonomisk gevinst av dette for gruppa, 

men vi gleder oss stort over å se yrende aktivitet, barn som lærer og har det gøy på isen. Er spesielt å 

se ungdom inkludere barn helt ned i 6 års alderen når de spiller ishockey. 

Det har vært en enorm aktivitet i vinter i 2021 med flere hundre brukere innom i helgene og full 

aktivitet i ukedagene frem til stengetid kl 21. Det er gledelig å se at brukere er både barn, ungdom og 

voksne i alle aldere og på forskjellig nivå. Dette har helt klart vært et tilbud som er savnet. Anlegget 

har blitt benyttet av NIL allidrett, NIL klubben, NIL fotball, NIL innebandy, skolene på Rotnes og 

barnebursdager for å nevne noe. Spesielt hyggelig er det i år å se økende aktivitet på dagtid der 

Bjertnes VGS har vært ivrig bruker av isen.  

Dette viser behovet av et fast is-anlegg på Rotnes 

Fremtidsutsikter 

Da det var forholdsvis kaldt i desember, fikk vi en tidligere start på sesongen i år, men har imidlertid 

vært utfordringer med vedlikehold av isflaten da det har vært varierende temperaturer og nedbør i 

form av regn og snø utover i januar og februar. Ut fra forholdene er vi fornøyde med at vi har hatt 

gode isforhold sammenhengende i nesten 3 måneder. Med tidligere vintre i minne vet vi at det er 

sjelden at forholdene blir så gode som de har vært hittil og det er helt klart at vi er avhengige av å 

etablere en kunstisflate for å overleve og for å få etablert et stabilt tilbud med skøyte-/Hockeyskole 

og lagspill. Vi er også avhengige av å få utstyr for å forenkle jobben med islegging og vedlikehold av 

banen. For å forlenge sesongen med kunstis ser vi også på muligheter for å få tak i form av isolert 

plasthall i første omgang, men målet vil være ishall på sikt.  

Aktivitet 
I løpet av 2021 har vi heller ikke i hatt organisert aktivitet da forholdene med natur is blir altfor 

uforutsigbart. Altså ingen medlemmer. Med det får vi heller ikke inntekter og heller ikke noe av den 

økonomiske kaka til NIL. Men som nevnt, anlegget har blitt benyttet gratis av andre grupper i NIL.  

Årsregnskap  



I 2021 fikk vi tildelt støtte fra lokalavisens støtteordning Varingen kr 110 000 og kr 110 000 fra 

sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal hovedsakelig til kjøp av traktor og redskap for å gjøre 

jobben med måking og vedlikehold av isflaten enklere. Traktor ble kjøpt inn i Desember 2021 og 

pengene vil vi da få refundert i 2022. Vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått fra de lokale 

støtteordningene. Uten de hadde vi ikke klart å holde banen åpen i vintersesongen.  

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 83 226, men det er da aktivert innkjøpt traktor som vil 

avskrives over de neste årene. Da det er vanskelig å komme i gang med organisert aktivitet på grunn 

av utfordringer med Covid – 19 og ustabilt vær, har vi ikke hatt noen andre faste inntektskilder enn 

støtte vi har fått fra lokale stiftelser. I tillegg vår vi frivillige bidrag fra Vipps fra brukere av banen.  

Av kostnader har vi kjøpt inn skraper og mål som vi har stående på banen, samt at vi også har kjøpt 

inn 2 seler og 2 pingviner for de minste. Her fikk vi også dekket deler av innkjøpet med støtte fra 

BORI fondet. Vi har også pusset opp den gamle skiftebua som sto på skøytebanen, der vi har satt inn 

dør slik at vi kan lettere ta vare på utstyret og har enklere tilgjengelighet.  

 

Periode Endring

   Driftsinntekter

      Annen driftsinntekt

         3440 Andre tilskudd 50000 50000

         3460 Norges idretsforbund, Momskopenasjon 2538 2538

         3950 Inntekter egne arrangement 25226 25226

         3990 Annen inntekt 77500 77500

      Annen driftsinntekt 155264 155264

   Driftsinntekter 155264 155264

   Driftskostnader

      Varekostnad

         4100 Innkjøp utstyr, rekvisita etc 63515 29375 34140

      Varekostnad 63515 29375 34140

      Annen driftskostnad

         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 7581 7581

         7210 Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig 374 374

         7340 Kostnader egne arrangement 8735 -8735

         7400 Medlemskontingenter 500 500

         7770 Bank og kortgebyrer 67 67

      Annen driftskostnad 8523 9235 -712

   Driftskostnader 72038 38610 33428

Driftsresultat 83226 -38610 121836

Ordinært resultat før skattekostnad 83226 -38610 121836

Ordinært resultat 83226 -38610 121836

Årsresultat 83226 -38610 121836

   8960 Overføringer annen egenkapital 83226 -38610 121836

Sum overføringer 83226 -38610 121836

Overføringer

Driftsresultat

2021
2020

Regnskapskonto



 

Endring

31.12.2020

   Anleggsmidler

      Varige driftsmidler

         Maskiner og anlegg

            1200 Maskiner og Anlegg 168750 168750

         Maskiner og anlegg 168750 168750

      Varige driftsmidler 168750 168750

   Anleggsmidler 168750 168750

   Omløpsmidler

      Bankinnskudd, kontanter og lignende

         1920 Hovedlag - 2030 23 44532 -124633 -39110 -125346

      Bankinnskudd, kontanter og lignende -124633 -39110 -125346

   Omløpsmidler -124633 -39110 -125346

Eiendeler 44117 -39110 43404

   Egenkapital

      Opptjent egenkapital

         Annen egenkapital

            2050 Annen egenkapital 44116 -39110 83226

         Annen egenkapital 44116 -39110 83226

      Opptjent egenkapital 44116 -39110 83226

      Udisponert resultat 1 0 0

   Egenkapital 44117 -39110 83226

   Gjeld

      Kortsiktig gjeld

         Leverandørgjeld

            2400 Leverandørgjeld

         Leverandørgjeld

      Kortsiktig gjeld

   Gjeld

Egenkapital og gjeld 44117 -39110 83226

Egenkapital og gjeld

Eiendeler

31.12.2021 31.12.2020

Balanse (2021)

Regnskapskonto


