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1. Nittedal Idrettslags organisasjon  

1.1 Styrets sammensetning  

  

Styret i Nittedal idrettslag har i 2017 bestått av 

følgende medlemmer:   

  

• Sverre Torjuul (Leder)  

• Ingrid Tveit (Organisasjonsansv./Nestleder)  

• Kristian Bjerke (Anleggsansvarlig)  

• Ragnar Præstun (Økonomiansvarlig)  

• Arne Johan Valen-Senstad 

(Markedsansvarlig)  

• Evi Seljevoll (Leder Skigruppa)  

• Arthur van Rheenen (Leder Tennisgruppa)  

• Ellen Brevik (Leder Rekrutteringsgruppa)  

• Hanne Tangen-Nilsen (Leder Friidrettsgr.)  

• Øyvind Nygaard (Leder Fotballgruppa)   

• Jan Magnar Ingebrigtsli (Leder 

Innebandygruppa)  

• Per Anthonsen (Leder Hjertetrimmen)  

  

I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer:  

  Jaakko Mikkonen (1. varamedlem)  

• Evy Stavik (2. varamedlem)  

• Finn Ove Søfting  

  

I tillegg til ovennevnte har 

følgende hatt verv i 

idrettslaget:   

  

Kontrollutvalget:   

- Tone Haugen Ramstad  

- Hege Bratland  

- Geir Bærheim  

  

  

Valgkomité:   

- Erik C. Wollan  

- Torbjørn Sørli  

- Susanne Hallberg 

Ringstad 

  

Lov og utmerkelseskomiteen:  

-  Olav Røttingsnes  

- Grete Tjelle  

- Terje Thorslund  

- Marit Henriksen  

  

Kunstkomitéen:     

- Lars Ø. Andresen  

- Anne Kari Scharp  

- Egil Pettersen  

- Turid Bye Eidsvåg  

- Bjørg Eggimann  

- Karen Johansen  

1.2 Organisering hovedstyret i NIL   

NILs styret består av en leder og lederne i idrettslagets grupper. I tillegg består styret av 

økonomiansvarlig, markedsansvarlig, anleggsansvarlig og organisasjonsansvarlig. 

Sistnevnte er også nestleder i idrettslaget.   I tillegg har nestleder i 2017 vært valgt inn i 

Nittedal Idrettsråd. Hovedstyret vil i 2018 se på organisering av styret i forhold til oppdatert 

lovverk som er godkjent av Akershus Idrettskrets.  

 



   

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter 

.   

2. Administrasjon av Nittedal idrettslag  

2.1 Medlemsregister og -utvikling  

NIL hadde ved utgangen av 2017  2084 betalende medlemmer. 

I løpet av 2017 passerte NIL over 2000 betalende medlemmer for første gang. 

NIL har i løpet av 2017 gått over til systemet Weborg for medlemsregister og fakturering.  

Implementering av denne løsningen går inn i 2018.  

Weborg er godkjent av Norges Idrettsforbund og tilfredsstiller de nye krav som kommer 

gjennom GDP i mai 2018.  

2.2 Administrasjonen  

Daglig leder Frode Meiltoft har i 2016 hatt hovedansvaret for driften av idrettslaget. Daglig 

leder er ansatt i 60 % stilling.    

For å bistå daglig leder med forefallende arbeid har idrettslaget også engasjert Asadian 

Abbas som vaktmester.   

2.3 Vedlikehold Klubbhuset  

Slitasje er en utfordring på Klubbhuset og behovet for oppgradering er økende. NIL-Villige, 

en gruppe arbeidsvillige pensjonister bidrar med å holde klubbhuset vedlike sammen med 

«vaktmesteren» 

Planene for 2018 er mulig oppussing av toaletter, og det sees på nye møbler i Ringnes delen 

i 2018.  

2.4 Utleie Klubbhuset  

Inntektene fra utleie av klubbhuset er viktig for idrettslaget. Det har vært godt belegg på 

utleie av selskapslokalene i 2016. Nittedal Kommune har vært en viktig leietaker, men dette 

leieforholdet ble avsluttet i 2016. Askepott Catering er fortsatt en av idrettslagets viktigste 

leietakere. 

Klubbhuset har plass til flere leietakere på dagtid og da gjerne langtidsleie. 

 

2.5 Regnskapsføring i NIL  

Nittedal Idrettslag har vært igjennom en krevende år i forhold til regnskapsføring i 2017. Ny 

økonomiansvarlig med riktig kompetanse, Ragnar Præstun, ble valgt inn i årsmøte mars 

2017. Han tiltrådte sin oppgave tidligere og har styret har i løpet av året gjort ferdig den siste 

ryddejobben som hang igjen fra 2016 i samarbeid med Økonomibistand.  

Styret i NIL har engasjert Økonomibistand på fast basis for å avlaste daglig leder med 

økonomifunksjonen, samt få kontroll på lønnsutbetalinger, oversikter over skatter/avgifter, 

samt avstemning av regnskap. Dette har påført hovedlaget økte kostnader på økonomi, men 



   

godt samarbeid med Økonomibistand utover høsten 2017 har bidratt til ett godt 

samarbeid og utgifter per måned som forvarer denne outsourcingen.  

Profesjonell bistand i regnskapsføring har vært nødvendig for å rydde opp i og skape en ny 

og bedre struktur på idrettslagets regnskap. Dette har vært et omfattende, men helt 

nødvendig arbeid.  Samtidig gir dette kontinuitet i økonomiarbeidet og mindre sårbare for 

endinger som naturlig kommer i et styre i et idrettslag.  

Det er utarbeidet rutine for å fjerne dobbeltføring av inntekter, slik at elimineringer i 

regnskapet unngås på dette området – samtidig blir det lettere å kontrollere at alt blir fordelt.  

Hovedfokus i 2018 blir å få kontroll på kontoer i NIL og nye rutiner rundt dette.  

Styret vil i 2018 også se på ny regnskapsløsning fra 2019.  

  

3. Aktivitetstilbudene i NIL  
For mer informasjon om aktivitetstilbud og sportslig utvikling i NIL henvises det til 

årsmeldingene fra de ulike gruppene.   

4. Anlegg  
For informasjon om anleggsarbeidet i NIL vises det til idrettslagets Langtidsplan for anlegg 

som behandles på årsmøtet.   

5. Marked  

5.1 Medlemsvekst  

2017 ble endelig året NIL passerte 2000 medlemmer! Etter å ha hatt prosjektet «2016 i  

2016» ifm. 100-årsjubileumet som langsiktig jobbet med økt antall medlemmer passerte vi 

2016 medlemmer høsten 2017. Ved årsskiftet var vi hele 2037 medlemmer. Vi håper alle blir 

med oss videre og forventer videre vekst pga. befolkningsvekst generelt.  

5.2 Web og Facebook  

I tillegg til å jobbe med medlemsvekst, så har vi jobbet langsiktig med å få opp antallet 

følgere på Nittedal IL sin Facebook-side. Fra sommeren 2016 har vi steget fra ca. 600 til ca. 

900 følgere. Det er veldig bra for å nå ut med viktig informasjon og gode nyheter.  

Rekkevidden har vært opptil 3000 brukere, men det er normalt sett veldig bra hvis vi når ut til 

over 1000.   

Web-en vår er relativt kompleks, har mye utdatert informasjon, får ikke fram det viktigste 

(som sponsorer og viktige nyheter) og mangler funksjonalitet som møteromsbookinger. Det 

meste av informasjonsflyten har flyttet seg til Facebook, Spond og andre plattformer. 

Samtidig gjør Facebook det stadig vanskeligere å nå ut til alle uten å betale for innlegg. Det 

er totalt sett en utfordring.  

Det er derfor ønsket fra Styret å sette ned en komité for å se på strategi for web og 

Facebook. Strategien og konkrete tiltak skal opp til beslutning i 2018. Komitéen utgår fra 

Markedsansvarlig i NIL og samler folk som til daglig jobber med IT og kommunikasjon.   



   

5.3 Hovedsponsorer i NIL  

Hovedsponsorer med draktsponsing ble reforhandlet i 2017. Både Sparebank 1 Ringerike 

Hadeland, Nokab og Usbl Nittedal inngikk nye 3-årsavtaler med en liten positiv prisjustering. 

Vi er utrolig takknemlig for å ha de med videre!  

Sport 1 Nittedal ble automatisk forlenget med 1 år som avtalen legger opp til. Forno (Ski, 

Fotball og Innebandy) har tid igjen på sin avtale. Vi mistet dessverre Vaktmesterkompaniet 

høsten 2017 pga. interne utfordringer hos sponsor. Vi håper de kommer tilbake senere. 

Derfor var det veldig bra at vi fikk inn 1 ny hovedsponsor: Hurtigruta Carglass. I tillegg til 

skiltreklame og synlighet på store arrangement så vil vi få cash-back fra ruteskift i hele 

Norge. Og det er utrolig positivt at Hurtigruta er en aktør som villig gir ut give-aways og stiller 

opp på arrangementene våre. Det er vinn-vinn.  

Totalt har vi for 2018 et budsjett på 450’ inkl. mva for disse avtalene.  

I tillegg må det nevnes at NIL gjennom «Nokab-andelen» mottok ca. 55 000 ekstra fra 

Nokab. Det er utrolig bra ekstragave. Oppfordrer alle medlemmer til å tegne seg for nye 

1årsavtaler og sikre disse inntektene til ditt lag videre. Sparebank 1 stiftelsen bidrar også 

med høye summer til gode prosjekt, som eks. Skistua. Det betyr enormt mye for klubben.   

Takk for støtten! Det er med på å gi et veldig godt aktivitetstilbud til barn og unge samtidig 

som kostnadene ved å delta minimeres.   

5.4 Profilering i NIL  

Det ble gjort undersøkelser for å se om man kunne samle klubbtøy hos én leverandør ila. 

2017. For felles og sterkere profilering, bedre familieøkonomi, samt enklere håndtering av 

sponsorer. Konklusjonen er at hvis det er vilje hos idrettsgruppene vil det være et bra 

alternativ å samle alt hos en leverandør. Det eneste som kanskje håndteres utenom pga. 

pris er draktsettene til fotball for de yngre aldersgruppene.  

Det er ønskelig å fortsette dette arbeidet for å klare å samle etter hvert.  

  

6. Organisasjonsarbeid  

6.0 Styrearbeid i praksis 

Hovedstyret har satt i gang en prosess med kurs til alle som deltar i hovedstyret tik NIL. 

Dette er styrearbeid i praksis og holdes i regi av Akershus Idrettskrets. Arbeidsutvvalget 

hadde ett forberedende møte og hele hovedstyret hadde kurs onsdag 31. Januar 2018. 

Sentrale temaer er hvordan idrettslag organiserer seg best mulig både organisasjonsmessig 

og sportslig, med hovedfokus på barneidrett. 

Det er styrets mål å fortsette denne prosessen i 2018 og etter hvert involvere mange i 

klubben for å etter hvert utarbeide en ny plattform og filosofi. 

 

6.2 Politiattester  

I 2017 ble ansvaret for oppfølging av politiattester flyttet fra organisasjonsansvarlig til daglig 

leder Frode Meiltoft. Hovedbegrunnelsen for å gjøre dette var at Frode har hovedansvaret for 

den daglige driften av idrettslaget og derfor naturlig å legge denne oppgaven der. Frode har 



   

utarbeidet rutiner som er godkjent av styret. Dette innebærer at gruppelederne må 

ha oversikt over hvem i NIL som skal/må ha politiattest. Nærmere beskrivelse av rutiner på 

hvordan dette skal gjøres på Nittedal IL sin hjemmeside.  

 

6.3 Fordeling av halltider  

Gjennomføring av tildeling av halltider i Nittedal viser med all tydelighet behovet for å utvide 

hallkapasiteten i bygda. Det er stort press på ledige halltider og svært få får tilfredsstilt sine 

behov. Dette er også en funksjon som styret vil legge på en ny rolle som sportslig ansvarlig i 

styret i NIL for bedre koordinering mellom gruppene.  

6.4 NIL sitt engasjement i Nittedal idrettsråd, NIR  

NIR er en viktig arena for å påvirke utviklingen av idretten i bygda. Dette gjelder samarbeid 

mellom idrettslagene og mellom idrettslagene og kommunen, men også i utformingen av 

idrettspolitikken i kommunen – både i forhold til aktivitet og anlegg.  

I 2017 ble en fra styret i NIL valgt inn i NIR.  Det er viktig at NIL også fremover jobber for å 

ha gode representanter i NIR som ivaretar en god og fornuftig idrettspolitikk i Nittedal 

kommune.  

6.5 Nytt lovverk for idrettslag 

Hovedstyret har fulgt opp årsmøtevedtak fra 2017 om å revidere lovverket i henhold til krav 

fra Akershus Idrettskrets og Idrettsforbundet. Nytt lovverk legges frem på årsmøte 2018. 

 

7. Stipender og utdelinger  

Merke med bronsekrans – Hanne Martinsen 

Arbeidshesten – Sigmund Wangen 

Talentstipend – Henriette Weidemann Christiansen 

Talentstipend – Sebastian Plows 

Talentstipend – Lars Agnar Hjelmeset 

 

8. Kunstutstillingen  
Årets utstilling ble en stor suksess og kunstkomiteen kunne overføre et overskudd fra 

utstillingen på kr. 299 000 til idrettslaget. Lars Andreassen er leder av NILs kunstkomite.  

Leder i NIL deltok på årets middag med kunstkomiteen og takket komiteen og alle involverte 

for arbeidet.  

  



   

9. Økonomi  

9.1 Årsresultat og disponeringer  

Nittedal Idrettslag hadde i 2017 en årlig omsetning på kr. 8 577 735,- og et overskudd på kr. 

274 680.   

Hovedlaget hadde i 2017 et negativt resultat på kr. 53 973 mot et budsjettert underskudd på 

kr. 200 000.   

Hovedlaget har også i 2017 også brukt betydelig bistand fra ekstern regnskapsfører gjennom 

Økonimibistand, men mindre enn det som var forutsatt.  

Hovedlaget har ikke belastet gruppene for kostnadene til ekstern regnskapsfører i 2017.   

Hovedlaget har per 31.12.17 en egenkapital på kr 1 093 845,-. Totalt har NIL en samlet 

egenkapital på kr. 7 691 481,-   

Årsregnskapet for 2017 avlegges under forutsetning om fortsatt drift.   

10. Arbeidsmiljø/sykefravær/ytre miljø  
Nittedal Idrettslag forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet blant ansatte og engasjerte i 

Idrettslaget anses å være godt.  

11. Revisor i NIL  
Omsetningen i Nittedal Idrettslag overstiger et nivå som gjør at idrettslaget ikke lenger kan 

ha en valgt revisor, men må engasjere en registrert revisor.   

Til å utføre dette arbeidet har idrettslaget valgt Sandberg Revisjon.   

  

  

Nittedal 14. mars 2018  

Styret for Nittedal Idrettslag  

  

 Ingrid Tveit (sign)  

Sverre Torjuul (sign) 

Leder   

  

  

Nestleder  

  

  

Kristian Bjerke (sign) 

Anleggsansvarlig  Ragnar Præstun (sign)  

Økonomiansvalig  

  

Arne Johan Valen-Senstad  

(sign)  

Markedsansvarlig  

   

  


