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ÅRSMØTESAK 4 – Hovedlagets årsberetning og regnskap 

 

Saksgrunnlag:  

Styrets årsberetning følger vedlagt sammen med samlet resultatregnskap og balanse for 
hovedlaget med grupper og detaljert resultatregnskap og balanse for hovedlaget.  

Forslag til vedtak:  

Styrets årsberetning og regnskap godkjennes. 
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Styrets årsberetning  

2011/2012 
 

Nittedal idrettslag  
 

1. Nittedal idrettslags organisasjon 

1.1 Styrets sammensetning 

Styret i Nittedal idrettslag har bestått av følgende medlemmer i inneværende periode:  

 Jon R. Grimsbo (Leder) 
 Berit Solli (Nestleder) 
 Truls Klokkerud (Anleggsansvarlig) 
 Arvid Ruus (Økonomiansvarlig) 
 Grete Moe Rusten (Informasjonsansvarlig) 
 Ivar Fjøsne (Leder Skigruppa) 
 Per Inge Dalelid (Leder Tennisgruppa) 
 Evy Stavik (Leder Rekrutteringsgruppa) 
 Jon-Ivar Iversen (Leder Friidrettsgruppa) 
 Agnar Pedersen (Leder Fotballgruppa)  
 Øyvind Øyås (Leder Hjertetrimmen) 

I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer:  

 Terje Ravnsborg (1. varamedlem) 
 Gunnar Eigeland (2. varamedlem) 
 Ellen Hornseth (3. varamedlem) 

Det siste året er det jobbet med en ny struktur på styresammensetning i NIL. Formålet har 
vært å tydeliggjøre ansvar og oppgaver for styremedlemmene. Årsmøtet 2012 skal derfor ta 
stilling til denne nye styresammensetningen.  

I tillegg til ovennevnte har følgende hatt verv i idrettslaget:  

Kontrollutvalget:  

- Morten Baastad 
- Evi Moltzau 
- Katrine Lønaas 

Revisorer:  

- Cathrine Moen 
- Kjersti D. Hjertum 
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Valgkomité:  

- Erik C. Wollan 
- Olav Røttingsnes 
- Lars Gaustad 

Lov og utmerkelseskomiteen:  

- Olav Røttingsnes 
- Grete Tjelle 
- Helge Dihle 
- Terje Thorslund 
- Marit Henriksen 

Kunstkomitéen:   

- Olav Røttingsnes 
- Lars Ø. Andresen 
- Anne Kari Scharp 
- Grete M. Rusten 
- Knut Lindqvist 
- Inger-Marie Pettersen 

Klubbhusstyret:  

- Karen Johansen 
- Halvor Melbye 
- Leif Sagen 
- Gunnar Eigeland 

1.2 Medlemsutvikling 

Totalt utgjør medlemsmassen i NIL 1471 medlemmer. Det har vært lite fokus på medlems-
rekruttering i 2011. Dette gjenspeiles i en svak medlemsutvikling hvor nettoøkningen i 
medlemsmassen kun er tre.  

De to siste årene har medlemsmassen økt med 51 mens økningen siden januar 2009 ca 
200.  

1.3 Administrasjon 

Nittedal Idrettslag har en svært velfungerende administrasjon som gjør drift av idrettslaget 
mulig. Karen Johansen har et bredt arbeidsområde og er involvert i de fleste sider av driften. 
Karens innsats over mange år gjør at hun kjenner organisasjonen bedre enn de fleste. Dette 
gjør at hun kan sørge for at viktige frister overholdes og at kjernevirksomheten i idrettslaget 
gjennomføres.  

1.4 Sportslig utvikling 

Nittedal er et idrettslag i god sportslig utvikling. Det kan blant annet nevnes at friidrettsgruppa 
har fått frem flere gode talenter som markerer seg nasjonalt. Skigruppa har de siste årene 
hatt god utvikling i bredden og har nå stor rekruttering i de yngste aldersklassene. 
Fotballgruppa har mange aktive i de fleste aldersgruppene og har også fått frem flere spillere 
med tydelig talent. Tennisgruppa har suksess med sin sommerleir.  
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For mer informasjon om utvikling i de ulike gruppene henvises det til de respektive 
gruppenes årsberetninger.  

1.5 Rent idrettslag 

NIL er registrert som et Rent idrettslag. Rent idrettslag er et initiativ startet av Antidoping 
Norge sammen med samarbeidspartnerne Norges Idrettsforbund og olympisk og 
paralympisk komite.  

Rent idrettslag har som målsetning å jobbe med forebyggende antidopingarbeid, men har 
også et ansvar for å ta vare på utøvere som havner i en sånn situasjon. Rent idrettslag er en 
enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Vi skal kjøre 
informasjonskampanjer om antidoping årlig. Målgruppen i vårt idrettslag er aldersgruppen 
13-20 år. 

Vi har utformet et antidopingpolicy og en beredskapsplan som er lagt ut på våre 
hjemmesider. Det er også utnevnt en antidopingansvarlig, Terje Ravnsborg. 

2. Anlegg 

2.1 Etablering av anleggsgruppe 

Etablering av en anleggsgruppe i NIL ble vedtatt i 2011. Formålet med anleggsgruppa er å 
skape en arena for erfaringsutveksling mellom anleggsansvarlige i gruppene i NIL. Gruppen 
skal også være en viktig referansegruppe for anleggsansvarlig i NIL og kan også være 
ansvarlig for utvikling av spesielle anleggsprosjekter på tvers av gruppene. Anleggsansvarlig 
i NIL er ansvarlig for gjennomføring av møter og for øvrig organisering av anleggsgruppa og 
rapporterer til hovedlaget.  

2.2 Ny friidrettsbane 

Friidrettsgruppa har over lang tid og gjennom stort engasjement og innsats lagt grunnlaget 
for at det i april 2012 vil bli anleggsstart for en ny friidrettsbane. Ole Engebretsen i 
friidrettsgruppa har lagt ned mye innsats og har hovedansvaret for at Nittedal Kommune vil få 
et friidrettsanlegg med kvalitet til å arrangere nasjonale friidrettsstevner. Hovedlaget har blant 
annet bidratt ved arbeid mot Nittedal Idrettsråd for å forankre bidraget fra NK til 
friidrettsbanen. I tillegg har anleggsansvarlig sikret etablering av en samarbeidsavtale 
mellom NIL og NK som fritar NIL for økonomisk risiko i prosjektet.  

2.3 Mulig nytt klubbhus 

Fotballgruppa fremmet i juni 2011 forslag om etablering av nytt klubbhus mellom 
friidrettsbanen og kunstgresset på Sentralia. Hovedlaget vedtok at det skal arbeides videre 
med dette som mål. Etablering av et nytt klubbhus forutsetter realisering av verdiene som 
ligger i eksisterende klubbhus. Så langt ser det ut til at den eneste måten å få til dette på er å 
finne en løsning med Nittedal Kommune hvor denne finner alternativ bruk av dagens 
klubbhus. Når et eventuelt nytt klubbhus kan stå ferdig er usikkert. Det skal arbeides videre 
med dette i 2012.  

2.4 Mulig utvikling Sagerud 

Nittedal Skiskytterlag har startet en prosess med sikte på å velge område for fremtidig 
utvikling av anlegg for skiskyting. Alternativene skiskytterne vurderer er Varingskollen og 
Sagerud hvor dagens skiskytteranlegg ligger. Hovedlaget og Skigruppa har etablert dialog 
med skiskytterne om dette. Dersom skiskytterne velger å utvikle Sagerud videre, er det 
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naturlig at dette vurderes i samarbeid med Skigruppa i NIL. Skiskytterne skal etter planen 
velge retning i april/mai 2012.  

2.5 Utbygging av Kruttverket 

Utbyggingen av boligområdet Kruttverket har resultert i flere utfordringer av interesse for NIL. 
Det er etablert gode turveier gjennom området for turgåere både sommer og vinter, men det 
har vært særlig oppmerksomhet for å få til en planfri kryssing mellom Svartkruttveien og 
turveiensom gir forbindelse med marka. Flere gode krefter har vært engasjert i saken. 
Hvorvidt det vil bli etablert en slik løsning er fortsatt usikkert, men Nittedal Kommune vil 
utrede spørsmålet og har vedtatt å sette av kr. 1,5 mill til formålet. Mye tyder på at dette ikke 
er tilstrekkelig for finansiering og at det dermed trengs flere bidragsytere for eventuelt å 
realisere en slik løsning.  

En annen problemstilling av betydning for NIL har vært etablering av løsning for kryssing av 
Ørfiskebekken. Både Skigruppa og andre engasjerte fra NIL har vært sterkt bidragsytende til 
at det i 2012 vil bli bygget en bru over Ørfiskebekken som skal sikre at skiløpere kan krysse 
bekken på en egen bru.  

2.6 Utbygging av Bjertnestangen for Maxbo 

Området på Bjertnestangen har de siste årene blitt utviklet som industriområde.  NIL er 
grunneier av eiendommen rundt tennishallen som grenser opp mot eiendommen som er 
utviklet. I egenskap av å være grunneier ble NIL avkrevd anleggsbidrag i forbindelse med 
etablering av ny adkomst for trafikk til området. NIL avviste kravet og fikk medhold i at 
grunnlaget for å kreve anleggsbidrag ikke var tilstede. Begrunnelsen for dette var blant annet 
knyttet til at eiendommen NIL besitter ikke er regulert til formål som gir verdiøkning på 
eiendommen som følge av den nye adkomsten til området.  

I forbindelse med utbygging på eiendommen har det også kommet frem at utbygger har tatt 
seg til rette på NILs eiendom. Utbygger hadde blant annet lagt opp til at dreneringsvann fra 
eiendommen skulle slippes ut gjennom dreneringsrør inn på NILs eiendom. Utbygger hadde 
også anlagt en fylling ned mot tennishallen som går langt inn på NILs eiendom.  

Både tennisgruppa og hovedlaget har jobbet aktivt mot utbygger og påpekt konsekvensene 
av utbyggers aktivitet. Dette har blant annet resultert i at utbygger har tettet dreneringsrørene 
og flyttet en planlagt adkomst for vareleveranser bort fra NILs eiendommen.  

Det er også etablert avtale med utbygger om å overdra bruksrett til den delen av NILs 
eiendom hvor den anlagte fyllingen ligger. Utbygger betaler en kompensasjon til NIL på kr. 
225.000,- for bruk av eiendommen.  

2.7 Riving av Withbakken og Rotnesbakken 

De fleste spor etter idrettsanlegg er nå fjernet i området til Rotnes Bruk. Friidrettsgruppa har 
på dugnad revet den gamle hoppbakken og fjernet restene etter slalombakken.   

3. NIL-klubben 

Geir Skari ønsket at det ble laget et fritidstilbud til barn som et supplement til dagens 
skolefritidsordning på barneskolene Rotnes og Sørli og mente at NIL burde være leverandør 
av et slikt tilbud. Både hovedlaget og særlig rekrutteringsgruppa tente på ideen og har brukt 
mye tid på dette det siste året. Skari har vært ansvarlig, mens hovedlaget og rekrutterings-
gruppa har bidratt. Arbeidet resulterte i at Rekrutteringsgruppa i mars 2012 inngikk avtale 
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med Bente Skari som daglig leder av fritidstilbudet. Fritidstilbudet heter NIL-klubben og skal 
være organisert som en del av Rekrutteringsgruppa. Hovedlaget bevilget kr. 100 000,- til 
dekning av oppstartskostnader for NIL-klubben, men det vil være rekrutteringsgruppa som 
bærer ansvar og risiko for driften av fritidstilbudet.  

NIL-klubben skal være et fritidstilbud en dag i uken på hver av barneskolene. En svært viktig 
forutsetning for utvikling av tilbudet er samarbeidet med idrettslinja på Bjertnes videregående 
skole. Ansvarlig for idrettslinja, Per Kristen Gisleberg, har engasjert seg i utvikling av tilbudet 
og lagt til rette slik at elever på idrettslinja vil bli engasjert som instruktører. Timeplaner og 
faglig innhold i studieretning er tilpasset slik at dette blir mulig. 

Nittedal Kommune har også vært med i dialogen rundt tilbudet og ønsker å være en positiv 
samarbeidspartner for NIL på dette. Innholdet i bidraget fra Nittedal Kommune er foreløpig 
uklart.  

NIL-klubben vil tilby fritidsaktiviteter en dag i uken på hver av skolene Rotnes og Sørli. Totalt 
vil 80 barn få tilbudet fordelt med 40 barn på hver av skolene.  Informasjon om tilbudet ble 
sendt foreldre på skolene i slutten av mars og fristen for påmelding går ut 25. april 2012. NIL 
har stor tro på at dette blir et tilbud som vil bli godt mottatt av barn og foreldre.  

4. Marked 

4.1 Sponsorer i NIL 

Hovedlaget har jobbet med etablering av nye samarbeidsavtaler med sponsorer til NIL. For å 
skape grunnlag for dette ble det gjennomført møter mellom idrettsgruppene som ble enige 
om felles satsing mot etablering av større samarbeidsavtaler med aktuelle sponsorer. NILs 
avtale med DNB utløp i 2011 og er ikke blitt fornyet. I løpet av året er det derimot etablert to 
nye samarbeidsavtaler med hhv. Usbl og Sparebank 1. Til sammen vil disse avtalene 
innebærer inntekter til NIL på til sammen kr. 550 000,- fordelt over tre år. Det vil bli arbeidet 
videre med dette også i 2012 med sikte på å etablere én ny samarbeidsavtale med en større 
sponsor som hovedsamarbeidspartner til NIL. I tillegg til hovedlagets arbeid på dette området 
har også flere av gruppene fått økt fokus på dette og vil etablere flere direkte avtaler som 
supplement til NILs fellesavtaler.  

4.2 Frivillighetsmessa 

NIL var representert på Nittedal Kommunes frivillighetsmesse i juni 2011. Denne gangen ble 
messen arrangert på Mo Senter med utstillere plassert i området rundt senteret. For NIL sin 
del er det viktig å være representert i slike sammenhenger selv om det er utfordrende å 
engasjere de besøkende på Mo Senteret til å komme innom standen. For å trekke 
besøkende til standen arrangerte NIL pilkastkonkurranse med premier og delte ut is til barn 
som møtte opp i NIL-drakt.  

Det er foreløpig usikkert hvilken form denne messen skal ha i tiden fremover og NIL har 
deltatt på workshop i regi av Nittedal Kommune for å diskutere dette.  

5. Økonomi 

5.1 Kvalitetssikring av kasserervirksomheten i NIL  

På bakgrunn av kontrollkomiteens rapport etter siste årsmøte vedtok hovedlaget å sette i 
verk tiltak for å kvalitetssikre kasserervirksomheten i NIL. I 2011 ble det derfor gjennomført 
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kurs for kasserere i alle gruppene. Dette ble avholdt høsten 2011 med foredragsholder fra 
Akershus idrettskrets. Kurset var svært nyttig for de deltakende og har satt fokus på flere 
viktig forhold knyttet til driften av idrettslaget. 

5.2 Revisor til NIL 

I 2011 har det fremkommet opplysninger om at det ikke lenger er anledning for NIL til å ha 
valgte revisorer. Det betyr at det i 2012 må etableres annen rutine for revidering av NILs 
regnskaper. 

5.3 Årsresultat og disponeringer 

Årsresultatet for hovedlaget i NIL ble på kr. 232 610,-. Samlet for hovedlaget og alle 
gruppene ble resultatet kr. 644 933,-. 

Hovedlaget har per 31.12.11 en egenkapital på kr. 775 397,-. Totalt har hovedlaget og 
idrettsgruppene en samlet egenkapital på kr. 4 666 448,-  

6. Organisasjonsarbeid 

6.1 Politiattester 

Kravet om fremvisning av politiattester for voksne som har ansvarsforhold til barn er viktig for 
å sikre barna som velger å være med i NIL en trygg ramme rundt sin fritid. Hovedlaget har 
gjennom hele året jobbet for å sikre at alle trenere i alle idrettsgruppene har fulgt opp dette. 
Det er mange aktive voksne i idrettslaget så dette er et omfattende arbeid som krever 
kontinuerlig oppfølging.  

6.2 Idrettsrådet 

Nittedal Idrettsråd (NIR) er en viktig samarbeidspartner for NIL og det har det siste året vært 
betydelig dialog mellom NIR og NIL. Bevilgninger til den nye friidrettsbanen har vært en av 
de viktigste sakene. Den nye samarbeidsavtalen mellom NIR og Nittedal Kommune har også 
vært gjenstand for diskusjon sammen med rutiner for tildeling av halltider.  

NIL har en positiv dialog med NIR og samarbeider godt om saker som er viktige for NIL.  

6.3 Fordeling halltider 

Tildeling av tider for trening i hallene er viktig for mange av gruppene. Særlig er friidretts-
gruppa avhengig av halltider i vinterhalvåret. Erfaringene fra årets halltildeling tilsier slik NIL 
ser det at det er nødvendig med endringer i rutinene. Hovedlaget har brukt mye tid på dette 
siste år og har hatt dialog både med Idrettsrådet og Nittedal Kommune om rutinene og den 
praktiske gjennomføringen av tildelingene. Idrettsrådet har nå fremmet forslag til ny rutine for 
bestilling av treningstider. Hvorvidt denne gjør den kommende tildeling enklere gjenstår å se.  

7. Utdelinger 

NIL støttet i 2011 Prosjekt takknemlighet med kr. 10 000,-. NIL ønsket å støtte opp rundt 
prosjektet som legger forholdene til rette for at ungdom i Nittedal skal ha mulighet til å 
engasjere seg i positive aktiviteter.  

Prosjekt takknemlighet er i regi av Utekontakten i Nittedal men det er ungdommene som selv 
er ansvarlig for prosjektet. Formålet er å arrangere en aktivitetsleir for vanskeligstilte barn i 
Ungarn.  
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8. Kunstutstillingen 

Kunstutstillingen våren 2011 ble igjen et viktig arrangement for NIL. Kunstutstillingen har 
etablert seg som en av de største salgsutstillingene av kunst i Norge og bidrar til å skape god 
oppmerksomhet rundt NIL. I tillegg er arrangementet en viktig kilde til finansiering av 
idrettslaget. Totalt kunne kunstkomiteen overføre til idrettslaget ca kr. 180 000,- etter 
utstillingen.  

 

Kunstkomiteen legger ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjennomføre utstillingen. Det er 
et krevende arbeid og leder av kunstkomiteen Olav Røttingsnes ønsker nå avlastning i 
ledervervet. I det siste året har det derfor vært jobbet for å finne en som kan ta over etter 
dagens leder. Per april 2012 er det fortsatt uavklart hvem som skal overta dette vervet.  

 

 

Nittedal 23. april 2012 

På vegne av styret for Nittedal Idrettslag 

 

 

Jon R. Grimsbo (Leder) 
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ÅRSMØTESAK 5 – Kontrollkomiteens årsberetning 

 

Saksgrunnlag:  

Kontrollkomiteens årsberetning følger vedlagt. 

  

Forslag til vedtak:  

Kontrollkomiteens årsberetning godkjennes. 
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Nittedal Idrettslag       Nittedal  23. mars 2011  

v/ leder Jon Grimsbo 

 

 

Kontrollkomiteen NIL 

V/ Morten Baastad 

 

 

Kontrollkomiteens årsberetning 2011 

 

Undertegnede har deltatt på 2 styremøter i løpet av 2011 og har som tidligere observert at styret i NIL 

legger ned en stor arbeidsinnsats for at medlemmene skal tilbys de beste vilkår. 

Innkallinger og referater er raskt ute og nøye beskrevet. 

De punkter som er påvist i 2010 av kontrollkomiteen er nå på plass. 

Revisor har ingenting å påpeke og alt ser veldig bra ut! 

Vil med dette takke for meg og ønsker styret og NIL lykke til videre ! 

 

 

For kontrollkomiteen  i NIL 

Morten Baastad 
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ÅRSMØTESAK 6.1 – Fastsettelse av medlemskontingent 2013 

 

Saksgrunnlag:  

Medlemskontingenten har stått uendret siden 2009. Styret foreslår at medlemskontingenten 
fra og med 2013 økes med ca. 10%. 

Medlemskontingent for 2013 blir da som følger: 

Barn under 7 år kr.120,- og for øvrige medlemmer kr.240,-.  

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 
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ÅRSMØTESAK 6.2 – Budsjett 2012 

 

Saksgrunnlag:  

Styret fremmer forslag budsjett med et resultat etter finansinntekter og avsetning på kr. 
259 500,-  

Styret ønsker for øvrig å kommentere spesielt følgende:  

 I budsjettet er nå alle inntekter og utgifter ført brutto. Det betyr at man inntektsfører for 
eksempel alle inntekter fra grasrotandelen, momskompensasjon og offentlig tilskudd 
og fører gruppenes andel som kostnad 

 I forbindelse med utvikling Bjertnestangen vil NIL bli kompensert for bruk av NILs 
eiendom med kr. 225 000,-  

 Riving av Withbakken er gjennomført av friidrettsgruppa som vil få betalt for jobben i 
2012.  

 Styret har vedtatt en ekstraordinær bevilgning til etablering av NIL-klubben på kr. 
100 000,-  

På bakgrunn av at NIL har god likviditet ser styret for seg å kunne benytte midler til 
ekstraordinære bidrag til gruppe og videreutvikling av klubben for eksempel knyttet til 
oppgradering av systemer og profil. Dette er ikke lagt inn i budsjettet.  

Styrets forslag til budsjett for 2012 følger vedlagt. 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag til budsjett godkjennes. 
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Sak 6.2

Budsjett 2012 Nittedal idrettslag

Driftsinntekter

Salgsinntekter Resultat 2010 Resultat 2011 Budsjett 2012

Sponsor og reklameinntekt 40 000kr             -kr                     185 000kr             
Grasrotandel 101 999kr           34 065kr               120 000kr             
Kunstutstilling inntekter 1 380 363kr        1 179 161kr          1 150 000kr          
Offentlige tilskudd -kr                  1kr                        325 000kr             
Momskompensasjon -kr                  42 781kr               155 000kr             
Salg av eiendom -kr                  -kr                     225 000kr             
Sum salgsinntekter 1 522 362kr       1 256 008kr          2 160 000kr          

Andre inntekter

Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsonen 264 070kr           278 468kr             280 000kr             
Annen driftsrelatert inntekt 940kr                 736kr                    1 000kr                 
Årskontingenter 270 350kr           281 862kr             290 000kr             
Sum Andre inntekter 535 360kr          561 066kr             571 000kr             

Sum Driftsinntekter 2 057 722kr       1 817 074kr          2 731 000kr          

Driftskostnader

Varekostnad

Stevneutgifter -kr                  2 500kr                 3 500kr                 
Innkrevningsutgifter kontingent 27 984kr             28 032kr               30 000kr               
Kunstutstilling - utgifter 1 183 032kr        999 135kr             1 000 000kr          
Sum varekostnad 1 211 016kr       1 029 667kr          1 033 500kr          

Lønnskostnad

Lønn til ansatte 71 844kr             77 288kr               80 000kr               
Godtgjørelser til styre/bedriftsforsamling 36 100kr             37 300kr               40 000kr               
Sum lønnskostnad 107 944kr          114 588kr             120 000kr             

Andre driftskostnader

Renovasjon, vann, avløp vedr. klubbhus 26 204kr             38 065kr               40 000kr               
Lys, varme 65 367kr             75 654kr               80 000kr               
Kopimaskin 19 591kr             23 310kr               25 000kr               
Inventar 3 361kr              28 203kr               30 000kr               
EDB-maskin og vedlikehold program 10 202kr             4 137kr                 10 000kr               
Reparasjon og vedlikehold bygninger 205 093kr           97 971kr               100 000kr             
Vedl.hold drift inv/utstyr 51 871kr             76 594kr               80 000kr               
Momskomp. fordelt gruppene -kr                     90 000kr               
Grasrotandel/sponsor fordelt gruppene 142 000kr           -kr                     245 000kr             
Offentlige tilskudd fordelt gruppene 325 000kr             
Støtte til grupper -2 000kr             -kr                     -kr                     
Kontorrekvisita 5 687kr              4 598kr                 5 000kr                 
Håndbok 28 500kr             -kr                     -kr                     
Møte, kurs, oppdatering ol. 1 763kr              1 188kr                 20 000kr               
Annonser, abonnement 5 204kr              2 967kr                 5 000kr                 
Telefon 19 753kr             17 349kr               20 000kr               
Porto 600kr                 1 000kr                 1 000kr                 
Bilgj. gj. reiser 2 228kr              -kr                     -kr                     
Reklamekostnad 6 125kr              14 063kr               25 000kr               
Gaver/premier, fradragsberettiget 20 706kr             28 574kr               30 000kr               
Forsikringspremie 59 192kr             37 858kr               45 000kr               
Gebyrer 610kr                 412kr                    1 000kr                 
Hoppbakken Rotnes -kr                  -kr                     50 000kr               
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Etablering av NIL-klubben -kr                  -kr                     100 000kr             
Andre utgifter 2 570kr              650kr                    1 000kr                 
Sum Andre driftskostnader 674 626kr          452 592kr             1 328 000kr          

Sum Driftskostnader 1 993 586kr       1 596 847kr          2 481 500kr          

Sum Driftsresultat 64 137kr            220 225kr             249 500kr             

Finansinntekt og -kostnad

Renteinntekter

Annen renteinntekt 12 850kr             12 385kr               10 000kr               
Sum renteinntekter 12 850kr            12 385kr               10 000kr               

Sum finansinntekter 12 850kr            12 385kr               10 000kr               

Sum finansinntekt og -kostnad 12 850kr            12 385kr               10 000kr               

Årsresultat 76 987kr            232 610kr             259 500kr             

Avsetninger -kr                  -kr                    -kr                    

Årsresultat etter avsetninger 76 987kr            232 610kr             259 500kr             
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ÅRSMØTESAK 6.3 – Nye styreroller og oppdaterte stillingsbeskrivelser 

 

Saksgrunnlag:  

Styret fremmer forslag til nye styreroller og oppdaterte stillingsbeskrivelser.  

Formålet med forslaget er å tydeliggjøre de ulike styrerollene i hovedlaget.  

Nærmere beskrivelse av forslaget følger vedlagt.   

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 
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Sak 6.3 

Forslag til nye styreroller og 
oppdatering av   

stillingsbeskrivelser  
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Eksisterende organisering 

Leder 

Ski Nestleder 

Tennis Informasjon 

Fotball Anlegg 

Friidrett Økonomi 

Rekruttering Hjertetrim 
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Nye roller 

Leder 

Ski Marked 

Tennis 
Organisasjon/ 

Nestleder 

Fotball Anlegg 

Friidrett Økonomi 

Rekruttering Hjertetrim 
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OPPDATERTE 
STILLINGSBESKRIVELSER 
(gjelder ikke lederne i gruppene) 
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Leder  

• Tegner laget/juridisk ansvarlig 

• Lede lagets arbeid/samlet drift av laget 

• Lederen skal motivere og støtte gruppene i deres arbeid  

• Sette opp saksliste og innkalle til styremøter 

• Utarbeide målsetninger og milepælsplaner 

• Leder skal, sammen med økonomiansvarlig, utarbeide budsjett og 
attestere bilag 

• Leder kan, sammen med økonomiansvarlig, tegne laget for inntil kr. 
10.000,- uten styrets godkjennelse 

• Representere NIL overfor; kommunale myndigheter, øvrige 
idrettslag, publikum, sponsorer, media 
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Organisasjonsansvarlig 

• Utvikle tilbud om kurs og opplæring  

• Bistå andre styremedlemmer i kurs innenfor sine 

respektive kompetanseområder 

• Rekrutteringsplan og -aktiviteter 

• Politiattester 

• Etablere og drifte kontaktkomite for gruppenes sportslige 

ansvarlige 
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Markedsansvarlig 

• Profilering av laget internt og eksternt 

• Etablering og håndtering av sponsoravtaler 

• Kommunikasjon i alle flater: 

• Nettsider 

• Facebook 

• mm. 

• Felles arrangement i regi NIL 

• Rekruttering av nye medlemmer 

• Inntekter fra grasrotmidler 

• Drifte kontaktkomite for gruppenes markedsansvarlige 

• søknader om støtte fra offentlige og private tilskuddsordninger, legater, fond 
mm. 
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Økonomiansvarlig 

• Lagets økonomistyring; herunder budsjettering, 
regnskapsføring og rapportering 

• Valg og bruk av regnskapssystemer og systemer for 
effektiv kontingentinnkreving og håndtering av 
medlemsdatabaser 

• Utbetaling av lønninger 
• Dialog med offentlige myndigheter når det gjelder 

mva, innberetninger mm.  
• Holde gruppekassererne orientert om nye regler/lover 
• Etablering og drift av kontaktkomite for kasserere i 

gruppene 
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Anleggsansvarlig 

• NILs kontaktpunkt mot Nittedal Idrettsråd 
• Planer for fremtidig anleggsutvikling 
• Dialog med Nittedal Kommune om 

anleggsutvikling  
• Felles anleggsprosjekter 

̵ Klubbhus 

• Etablering og drift av komite for gruppenes 
anleggsansvarlig 
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Varamedlemmer 

- Tre varamedlemmer velges 
- Har møterett men ikke stemmerett 
- Knyttes uformelt opp mot et definert 

styremedlem og bistår dette 
- Kan ta ansvar for definerte prosjekter 
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ÅRSMØTESAK 6.4 – Langtidsplan anlegg 2012 - 2017 

 

Saksgrunnlag:  

Forslag til ny langtidsplan for anlegg følger vedlagt.  

 

Forslag til vedtak:  

Styrets forslag godkjennes. 
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ÅRSMØTESAK 6.4: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL 2012 - 2017 

 

Hovedstyret i NIL foretar en årlig gjennomgang og justering av langtidsplanen for anlegg og 

legger denne frem for årsmøtet til behandling. Planen ble sist behandlet på årsmøtet i april 

2011.  

 

Planen er gjennomgått i nyopprettet anleggsgruppe, i gruppene og i hovedlaget. 

Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv for 2012-2018 behandlet i 

formannskapet i Nittedal Kommune (NK) i mars 2012 er tatt til etterretning. Med bakgrunn i 

dette, og med bakgrunn i status på pågående og planlagte prosjekter, legger styret frem 

følgende: 

 

SENTRALIDRETTSANLEGGET 

Generelt 

Nittedal IL forholder seg til forslagsskissen til sentrumsplan hvor sentralidrettsanlegget 

beholdes der det er i dag. Gjennom de siste to årene har NIL , og spesielt fridrettsgruppen, 

jobbet mye med fornyelse av friidrettsanlegget, og gjennom denne prosessen opplever vi også 

å ha fått bekreftet at dette er eneste sannsynlige scenario. 

 

Et forslag til drift- og vedlikeholdsavtale ble lagt frem for NK i desember 2009 og er fortsatt 

en åpen sak. Spørsmål knyttet til bla MVA- kompensasjon samt også fordeling av midler 

mellom NIL og GIF bidrar til dette. Samarbeidsavtalen mellom NIL og NK vedrørende ny 

friidrettsbane, jf under, fastslår at en ny driftsavtale skal være på plass før anlegget tas i bruk. 

Det vil også være naturlig at driftsavtale for kunstgresset sluttføres samtidig. 

 

Opprusting av friidrettbanen  

Dette prosjektet har hatt svært god progresjon det siste året. Oppgraderingen av 

friidrettsbanen er pr. april 2012 godkjent i alle kommunale instanser. Byggemeldinger er 

sendt ut på lysanlegg samt massedeponi (fylling av det gamle dekket i dumpa øst for den nye 

hallen). Åsmund Pettersen & sønn as utfører grunnarbeidene, Polytan GMBH legger 

friidrettsdekket og Stoplight AS har fått oppdraget med levering og montering av 

flomlysanlegg. 

 

Det nye anlegget vil ha to lengdegroper, mulighet for sprint på begge langsider, elektronisk 

tidtaging, stavsprang, vanngrav, diskos, kule samt spydtilløp i to retninger. Anlegget vil ved 

ferdigstillelse få utstedt nødvendige attester og være godkjent arena for gjennomføring av 

nasjonale mesterskap. 

 

Arbeidene med den nye friidrettsbanen starter våren 2012 og forventes ferdigstilt høsten  

2012.  NK er anleggseier, prosjekteier og avtalemotpart ovenfor involverte leverandører. 

Grensesnitt mot NIL er beskrevet i omforent samarbeidsavtale mellom NK og NIL og  

finansieringen løses ved hjelp av egenkapital fra friidrettsgruppa, lån, kommunalt tilskudd 

samt spillemidler. Samarbeidsavtalen slår fast at NK bærer all risiko knyttet til prosjektet. 

 

Oppdatert kostnadsestimat for prosjektet med tilhørende oversikt over finansiering vil bli 

fremvist på årsmøtet.  
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Gangvei gjennom området 

NIL ser det som svært ønskelig at det anlegges en ny gangvei gjennom sentralidrettsanlegget i 

nord/syd retning (mellom friidrettsbanen og kunsgresset), som i nordenden gir naturlig 

inngangsport fra området foran ny Rotneshall og i sydenden flukter med eksisterende gangvei. 

NIL mener at en slik gangvei vil gi betydelig bedret tilgjengelighet for funksjonshemmede til 

anlegget, samt en mer effektiv logistikk for forflytning av mennesker og utstyr innen anlegget. 

NIL mener at en slik gangvei fortrinnsvis bør bygges samtidig  med bygging av ny 

friidrettsbane og arbeider opp mot NK for å realisere dette. Anslått kostnad på ferdig gangvei 

er i størrelsesorden ca 150.000 - 200.000,-. 

 

Kunstgress på grusbanen nærmest klubbhuset. 

Fotballgruppa skal legge kunstgress på banen som ligger nærmest klubbhuset. Deler av arealet 

brukes også som skøytebane vinterstid, og mulighetene for dette vil nå bli ytterligere 

forbedret. Fotballgruppa fikk kjøpt brukt kunstgress billig sommeren 2010, og etter at 

Romerike Vannverk nå er ferdig med anleggsaktivitet på området, så kan prosjektet fortsette. 

Estimert ferdigstillelse er høsten 2012 til kostnad ca 600.000,-. Prosjektet kvalifiserer for 

spillemidler.  

 

Tribune           
Tribune er under oppsetting mellom kunstgressanlegget og friidrettsanlegget slik at den vil 

kunne brukes fra begge sider. Estimert ferdigstillelse er vår/sommer 2012.  

 

Sandvolleyballbane  

Barn og unges kommunestyre (BUK) har adressert sandvolleyballbane som et prosjekt på 

sentralidrettsanlegget som de ønsker å bevilge en pengesum til. Befaring sammen  med 

representanter fra NK er gjennomført og området nord for 5’er kunsgressbanen er identifisert 

som aktuell lokalisering. NIL har sagt seg villig til å ta eierskap til prosjektet, gitt at 

finansiering faller på plass. Arbeidet med å prosjektere et slikt anlegg fortsetter i 2012.  

 

Klubbhus 

NIL har igangsatt en prosess for å se på muligheter for å bygge nytt klubbhus på 

sentralidrettsanlegget. Idèen har vært oppe flere ganger, sist som formelt innspill fra 

fotballgruppa til hovedlaget. Årsaken er at eksisterende klubbhus etter mange brukeres 

oppfatning ligger for langt unna de sentrale aktivitetsflatene på sentralidrettsanlegget til å 

kunne funksjonere på en fullgod måte i forhold til: 

 Daglig samlingspunkt og miljøskapende element 

 Støttende for daglig aktivitetstilbud i regi av NIL på sentralidrettsanlegget 

 Garderobebehov  

 Lager 

 Administrative funksjoner 

Hovedlaget i NIL mener at et nytt klubbhus på sentralidrettsanlegget vil ha svært positiv 

betydning for klubbens aktiviteter, og også vil løse et garderobebehov på området som har 

vært diskutert i flere år (jf eksempelvis kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2006 – 

2009).  Prosjektet er i en tidlig fase, aktuell beliggenhet på sentralidrettsanlegget er identifisert 

til nordøstre hjørnet av kunstgresset, og det er laget skisser for mulig utforming av bygget. 

Helt kritisk for eventuell gjennomføring er det imidlertid at eksisterende klubbhus kan selges 

til en pris som gir marginalt behov for ny finansiering av et nytt klubbhus.  
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NIL vil også utrede om prosjektet er realiserbart i faser, hvor eksempelvis byggets underetasje 

kan realiseres i en tidlig fase og tjene som etterlengtet lagerbygg. 

 

Annen bebyggelse på sentralidrettsanlegget 
I påvente av et tilfredsstillende nybygg gjennomførte fotballgruppen i 2007, 2008 og 2011 en 

enklere utbygging av garderober og toaletter i eksisterende brakkebygg. I desember 2009 ble 

det lagt frem et forslag om å bygge på en etasje for dommergarderobe og varmerom. Forslaget 

ble vedtatt i hovedstyret i desember 2009, forutsatt at søknaden blir godkjent av kommunen. 

Det ble vedtatt at etasjen også skulle bli innredet slik at den kan benyttes som en fremtidig 

tidtagerbod for friidrettsanlegget, altså et sambruk mellom friidrett og fotball.  

 

Prosjektet er planlagt gjennomført uavhengig av eventuelt klubbhusprosjekt. For øvrig vil 

beliggenhet på eksisterende garderobebygg og kiosk justeres ifm byggingen av ny 

friidrettsbane.  

 

I påvente av at klubbhusprosjektet utredes så vil investeringer i annen bebyggelse på området 

holdes på et lavt nivå. 

 

SKIANLEGGET PÅ SØRLI 

Utbygging av Sørli skole 

NIL har en leieavtale med NK som sikrer rett til lysløypetrase, lysanlegg og bruk av 

Sørlisletta til allmenn skiaktivitet og kunngjorte skirenn. Leieavtalen løper i 40 år fra 2005 og 

regulerer bruken av g/bnr 14/59. NK’s planlagte utbygging av Sørli skole vil trolig kreve et 

større og oppgradert uteareal, som vil kunne påvirke skigruppas virksomhet på «Sørlisletta». 

NIL har tatt initiativ og vil følge aktivt opp overfor NK ifht planleggingen av nye uteareal for 

Sørli skole som sikrer Skigruppas bruk av Sørlisletta og omkringliggende områder.     

 

Område for skileik 

Skigruppa ønsker å etablere et område for skileik for de minste barn rett ved Skistua. Det ble 

våren 2009 søkt kommunen om penger til dette, men søknaden ble avslått. Skigruppa håper å 

få realisert anlegget gjennom egen innsats. Det er foreløpig anlagt ei kuleløype og området 

preppes for generell aking og lek gjennom hele sesongen. 

 

Skigruppa arbeider også med et anlegg for skileik litt lenger unna Skistua. Området som er 

valgt ligger under kraftlinja, vest for Skistua/Sørlisletta i tilknytning til «Hesteskoløypa», og 

har en naturlig terrengformasjon som muliggjør utvikling av et større skileikområde med rike 

muligheter. Området er på dugnad sist høst grovryddet og lysstolper er oppsatt for å kunne 

lyssette både «Hesteskoløypa» og skileikområdet. Videre arbeid innebærer finrydding, noe 

maskinelle terrengutbedringer, montering av lys og innkjøp av løypemateriell for 

skileik/skicross. Det er foreløpig ikke utarbeidet overslag for dette og arbeidet har til nå vært 

utført med egen innsats.  

 

Etablering av ny lysløypesløyfe 

Det arbeides med plan om å etablere en ny løypetrase for 1 km og/eller 2 km. Planen er å 

etablere en ny løypeforbindelse fra området før toppen av lysløypa (nye brattbakken), 

gjennom skogen (grunneier NCC) og inn under kraftlinja og «Hesteskoløypa». En slik sløyfe 

vil gi de yngste alderstrinnene en bedre og mer utfordrende løype, og gi større fleksibilitet ved 

gjennomføring av konkurranser. Planleggingen er i oppstartfasen og det foreligger ikke 
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kostnadsoverslag. I første omgang vil det bli arbeidet med avtale med grunneier og 

godkjennelse fra aktuelle myndigheter. 

  

Oppgradering av skistadion på Sørli 

For å arrangere skirenn, skirenn med fellesstart og stafetter i skiløypene med tilknytning til 

Sørli kreves et større skistadion enn det vi har nå. Kultur- og Kirkedepartementet (KKD), 

Norges Skiforbund (NSF) og Norges Skiskytterforbund (NSSF) har sammen utarbeidet 

”Veileder for Skianlegg”. Her beskrives kravene til et ”ordinært anlegg”, en standard som 

kreves for å arrangere mesterskap (KM, NM). Skigruppa ønsker å legge denne standarden til 

grunn for en oppgradering av skistadion.  

 

Dagens arenaer: 

Skistadion ved Skistua på Sørli er for trangt og krever en utvidelse av stadionarealet. Et 

skistadion med mulighet for fellesstart og stafetter krever min 50 m bredde og min 150 m 

lengde. Det er mulig å øke bredden av Sørlisletta noe mot Skistua. Stadion kan også forlenges 

vest for Sørlisletta, på begge sider av lysløypa. En slik utvidelse, med nødvendig 

opparbeidelse av området, kan gi et godkjent ”ordinært anlegg” for langrenn, med tilknytning 

til skileikområde mot sør under høyspentlinjene. 

 

Skiskytteranlegget på Sagerud har skytebane og nærhet til flere løypetraseer, men mangler 

start-/målområde med vekslingsfelt, strafferunde og tilhørende fasiliteter. Med nødvendig 

opparbeidelse vil området rundt skytebanen være godt egnet for et felles skistadion 

langrenn/skiskyting iht kravene til et ”ordinært anlegg”. 

 

Alternativer: 

1. Separat anlegg for langrennsmiljøet. 

a. For langrennsmiljøet er den rimeligste løsningen å utvide Sørli skistadion mot vest 

med målgang på Sørlisletta.  
 

b. Økt trykk fra NK for etablering av faste installasjoner for Sørli skole på Sørlisletta 

tilsier derimot et behov for å beholde Sørlisletta som et nærmiljøanlegg og etablere et 

nytt skistadion vest eller sørvest for Sørlisletta. Et nytt skistadion medfører behov for 

et servicebygg med plass for tidtakere, speaker og rennkontor.  

 

”Bassengtomta” (g/bnr 15-358) og områdene sør og vest for Bassengtomta vil være 

aktuelle områder for en utvidelse av skistadion. Gnr/bnr 13-2, sør for lysløypa og øst for 

kraftlinjene, er det største forholdsvis flate området nær Sørlisletta som ikke er i konflikt 

med kraftlinjene. Dette området er i dag et skogområde. Bassengtomta (15-358) eies av 

NIL. Grunneier av gnr/bnr 13-2 er Ragnhild Strøm Prestvik. 

 

2. Et felles skistadion for langrenn og skiskyting rundt skytebanen ved Sagerud.  

Dette vil gi begge miljøer et fint anlegg med gode treningsmuligheter, godkjent for 

landsrenn og mesterskap. Området er delvis opparbeidet, men krever fortsatt betydelige 

grunnarbeider for å tilfredsstille kravene til skistadion. Det må bygges et servicebygg 

med plass for tidtaking, speaker, rennkontor og varmestue/kafé. Det er bilvei helt inn på 

området og nærliggende arealer som kan opparbeides til parkering for arrangør, løpere og 

publikum. Grunneier i området rundt skytebanen (gnr/bnr 13-72) er NCC. 

 

Veien videre: 

Skigruppa jobber videre med planer for utvikling av et «skistadionanlegg», og er i tett dialog 

med Nittedal Skiskytterlag (NSSL) om utvikling av et felles anlegg på Sagerud. NSSL har, på 
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oppdrag fra sitt årsmøte, igangsatt en utredning hvor de ser på nytt anlegg på Sagerud eller i 

Varingskollen. Anbefalingen fra denne utredningen skal legges frem for årsmøtet i NSSL 

våren 2012. Skigruppa vil avvente sitt videre arbeid med utvikling av et «ordinært anlegg» 

inntil NSSL har gjort sitt valg, men håper at NSSL velger å bli værende på Sagerud og at vi 

sammen kan utvikle et nytt felles anlegg for langrenn og skiskyting.  

Den videre prosessen er avhengig av  

 NILs/skigruppas ønsker 

 Skiskytterlagets ønsker 

 Nittedal kommune; planmessige tilpasninger og økonomisk støtte 

 Grunneiernes velvilje 

 Økonomiske tilskudd; spillemidler, kommunalt tilskudd, sponsorer. 

Hovedstyret ser positivt på at skigruppa er i gang med dette arbeidet, og støtter dette.  

Lysløype Kruttverket – kryssing av Ørfiskebekken 

NCC har etablert ny tilbringertrase fra Nygård og Sagerudveien. Disse løypetraseene og 

lysanlegg overdras Nittedal kommune, og skal eies og driftes av kommunen. NIL har ansvaret 

for å kjøre opp løypene som tidligere. Skigruppa har gjennom en lengre periode jobbet tett 

sammen med NK og NCC for å få etablert en broløsning for kryssing av Ørfiskebekken. 

Ansvaret for etablering av broen, og sammenkobling av de nye tilbringertraseene med 

lysløypa er, etter mye tautrekking til slutt havnet hos NK som har fremskaffet finansiering og 

nødvendige godkjennelser fra vernemyndigheter. Bygging av ny bro og sammenkobling av 

løyepetraseene er lagt ut med krav om ferdigstillelse senest oktober 2012. Skigruppa vil 

fortsatt følge opp dette arbeidet nøye frem mot ferdigstillelse.  

  

WITHBAKKEN 

Både hoppbakken og slalombakken er nå i hovedsak avviklet i samsvar med tidligere 

årsmøtevedtak. Arbeidet er gjennomført på dugnad av friidrettsgruppen som dermed har fått 

avsatte midler for dette som inntekt til friidrettsprosjektet.  

 

TENNISANLEGGET  

Det er 20011/12 forhandlet frem løsning med utbygger av det nye bygget som huser Maxbo 

om bruksrett på grunn tilhørende NIL hvor utbygger har tatt seg til rette. Utbyggingen har 

også aktualisert behov for bedret innkjøringsvei til tennisanlegget. Prosjektering pågår og 

arbeidet vil bli gjennomført i 2012.   

 

ØKING AV HALLKAPASITETEN / FLERBRUKSHALL 

Hallkapasiteten i Nittedal er for liten og det er stort behov for å øke denne. Bjertneshallen er 

planlagt og bygd med sikte på senere å kunne utvides til full hall. Nittedal Idretts Råd (NIR) 

har ment at tiden har gått fra en slik løsning og at det isteden bør bygges en ny stor hall med 

tilstrekkelig tilskuerkapasitet. NIR har gitt dette prosjektet høyest prioritet, men regner med at 

dette er et prosjekt som det vil kreve tid å planlegge, både hva plassering, utforming og 

økonomi angår. Det er derfor foreløpig ikke aktuelt å søke tippemidler for denne hallen.  

 

En ny mindre hall i tilknytning til Nittedal Ungdomsskole er nå ferdigstilt og erstatter 

treningsflater tidligere tilgjengelig i gymsal på Nittedal ungdomsskole, og øker ikke den 

samlede hallkapasiteten nevneverdig.  
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6/ 6 

 

I skissen til sentrumsplan for Mo er det i fase 2 tatt inn to hallprosjekter: 

 Utvidelse av Bjertneshallen 

 Ny idrettshall vest for Rådhuset 

NIL har i sin uttalelse om planskissen støttet begge disse prosjektene, men med forslag om en 

litt annen plassering av den nye idrettshallen. Den videre fremdrift av disse prosjektene er 

usikker. 

 

NIR har foreslått at kommunen reserverer et større område på Måsan for fremtidige sentrale 

idrettsanlegg for hele kommunen. Dette kan også være en plass for en stor flerbrukshall, men 

dette må eventuelt være i tillegg til de planlagte hallene i sentrumsområdet på Mo.  

 

NÆRMILJØANLEGG 

Ballslette ved Rotnes skole og Sørli skole. 

Tidligere langtidsplaner for anlegg for NIL har omtalt ballsletter på både Sørli og Rotnes 

skole. NIL betrakter p.t. ikke dette som prioriterte anlegg. Ytterligere vekst i fotballgruppas 

aktiviteter og trangere kapasitet på kunstgressflatene på sentralidrettsanlegget kan imidlertid 

endre dette i fremtiden. Slike prosjekter må nødvendigvis også avstemmes med skolenes og 

andre gruppers planer, jf beskrivelse over om utbyggingsplaner på Sørli og betraktningene 

rundt dette.  

 

FREMTIDIG UTVIKLINGSOMRÅDER 

NIL har fulgt opp vedtaket fra årsmøtet 2011 i sak 6.1 og har arbeidet videre med å 

sikre området fra Sagerud og opp til Sørli som fremtidig utviklingsareal for idrettsformål. Vi 

skrev til NK sommeren 2011 og foreslo båndlegging av området til dette formålet. Vi følger 

opp overfor NK for å få i gang en prosess som gir slikt utfall. Jf for øvrig beskrivelsen foran.   

 

OPPSUMMERING  

NIL vil kommende år ha stort fokus på utvikling av sentralidrettsanlegget, med nytt 

friidrettsanlegg, nye kunstgressflater og eventuelt også nytt klubbhus. Vi vil også fokusere på 

videreutvikling av Sørli og eventuelt også Sagerud som beskrevet.  

 

NIL erkjenner imidlertid at vi som idrettslag må bli enda bedre på å jobbe strategisk med 

anleggsutvikling, både i forhold til NK og NIR. Dette er viktig for å opprettholde god vekst 

og utvikling på våre aktivitetstilbud. Årlig rullering av anleggsplanen kan i enda større grad 

benyttes som verktøy for å identifisere og adressere aktuelle prosjekter. Dette arbeidet må 

gjøres kontinuerlig gjennom året og de viktigste innspillene kommer formodentlig fra de 

respektive gruppene. Anleggsgruppen, bestående av anleggsansvarlige for de respektive 

gruppene, har en rolle å spille i forhold til å koordinere prosessen, samt for deling av 

erfaringer og kunnskap mellom gruppene, eksempelvis om finansiering og tilnærming mot 

NK og NIR. 

 

 

Hovedstyret 

Nittedal Idrettslag 
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ÅRSMØTESAK 6.5 – Lover Nittedal idrettslag 

 

Saksgrunnlag:  

Norges idrettsforbund har vedtatt ny ufravikelig lovnorm for idrettslag. Nittedal idrettslag må 
endre sine lover i tråd med denne.  

De viktigste endringene i lovene er slik styret ser det knyttet til.  

- Medlemskap kan nå i særlige tilfeller nektes 
- Bestemmelse om at varamedlemmer ikke teller ved beregning av kjønnsfordeling er 

tatt ut 
- Inhabilitet gjelder nå også skilte 
- Flere nye bestemmelser knyttet til inhabilitet 
- Nye bestemmelser om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
- Nye bestemmelser knyttet til regnskap, revisjon og budsjett 

o Underslagsforsikring skal tegnes 
o Revisor skal ikke lenger velges men engasjeres 
o Diverse krav til utforming av budsjett 

- Punkt om krav til innkalling til ekstraordinært årsmøte 
- Krav om oppnevning av ansvarlig for politiattestordning 

 

Forslag til vedtak:  

Nittedal idrettslags lover vedtas i tråd med Norges Idrettsforbunds nye ufravikelige lovnorm.  
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 Saksvedlegg 6.5 – Gjeldende lover for NIL som skal erstattes 

 

  

Lov 

for Nittedal Idrettslag     
                                                                          

Nittedal idrettslag ble stiftet 29.1.1916 under navnet Nittedal Idrettsforening, senere 

sammenslått med Nittedal Arbeideridrettslag 11.11.1945, under navnet Nittedal Idrettslag. 

Fargene for klubben ble satt til å være av hovedfarge Friggrød samt en blå farge. Det ble 

vedtatt i hovedstyrestyrevedtak av 1946, 1950 og senest av 14.10. 2008 til at overdel av 

klubbdrakt skal ha hovedfargen rød, med en mørkere blåfarge på underdelene. Innslag av hvitt 

kom inn i 1950 og er beholdt som del av klubbfargene idag, slik at klubbfargene i dag er så 

nær opp til Norges nasjonalfarger som mulig.. Klubbemblemet vårt er i fargene rød og blå, 

uten innslag av hvitt, som ved stiftelsen av laget i 1916. 

 Lovene ble vedtatt første gang i 1916. Den gang gjaldt sentralforeningens utkast til lover. I 

nyere tid ble lovene vedtatt den 24.11.76 med senere endringer av 19.05.2003 og  senest av 

31.03. 2009 . 

Lovene til Nittedal idrettslag ble godkjent av idrettsstyret den 23.05.2003  og senest med 

nåværende endringer av 31.03.2009 gjort i h.h.t. Basis-lovnormen for idrettslag vedtatt av 

Idrettsstyret 28.11.2007. 

  

§ 1 Formål 

 

Arbeidet skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. 
 

  

§ 2 Organisasjon 
 

               Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets. 

            Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 

            Idrettslaget hører hjemme i Nittedal kommune, og er medlem av Nittedal idrettsråd. 

 

            Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

 Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olymiske 

 og paralympisk komite (NIF). 

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for idrettslaget uavhengig 

av hva som måtte stå i lagets egen lov. 
 

§ 3 Medlemmer 

 

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og 

bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. 

 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt 

idrettslagets lover og bestemmelser. 
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En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre 

organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

 

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale  

medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.  

(Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det) 
 

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

 

              Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

 

              Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 

 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

  

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 

måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller 

avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9. 

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som 

representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan 

imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i 

overordnede organisasjonsledd. 

 

Et medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke 

være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som 

skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. 

Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til 

opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp 

igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder: 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan 

motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til 

godtgjøring skal fremgå av idrettslagets budsjett og regnskap. 

 

§ 7 Kjønnsfordeling 

 

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd 

og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges 

kandidater/representanter fra begge kjønn. 
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Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i 

styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som 

består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer 

teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne 

bestemmelsen 

 

 

§ 8 Inhabilitet  

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a)   når vedkommende selv er part i saken 

b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken 

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

d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret 

i et selskap som er part i saken 

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile 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 noen part. 

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. 

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller 

ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 

standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i samme organisasjonsledd. 

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og 

ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

 

§ 9 Straffesaker 

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 

 

 

§ 10 Årsmøtet 

 

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april 

måned. 
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Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene 

og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som 

skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være 

tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer. 

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

 

§ 11 Ledelse av årsmøtet 

  

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av 

idrettslaget. 

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver  

 

Årsmøtet skal: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets og gruppenes regnskap i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan jf § 16 

 

10. Foreta følgende valg: 

     a)  Leder (velges for 1 år  

     b)  Nestleder (velges for 2 år) 

  c)  3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer (velges for 2 år) velges slik at det 

       opprettholdes en viss kontinuitet. 

      d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. 

      e) 2 revisorer (velges for 2 år). Disse bør ha tilstrekkelig regnskapskompetanse. 

      f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 

      g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

  h) Kontrollkomitè med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

 

For punktene 10 d og f kan styret, av årsmøtet, gis fullmakt til å foreta disse valgene. 
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Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret kan velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 

forhold til stemmetall. 

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 

 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller 

overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden, 

plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, 

ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person 

som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen 

organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse 

eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi 

dispensasjon. 

 

 

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet 

 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

 

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 kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke 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. 

 

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

varamedlemmer. 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 

bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de 

valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

 

§ 14 Ekstraordinære årsmøter  
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Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

 

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget. 

b) Vedtak i styret i idrettslaget. 

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer. 

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. 

 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige 

saksdokumenter skal følge innkallingen. 

 

 

§ 15 Idrettslagets styre 
 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 

mellom årsmøtene. 

Styret består av de valgte representanter jf § 12 pkt 10 a, b og c, samt leder i hver av 

idrettslagets 6 grupper, eller dennes stedfortreder utpekt av gruppestyret. 

 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

 

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøte. Styret skal videre påse at idrettslaget har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 

økonomistyring. 

 

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

 

4. Representere idrettslaget utad. 

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 

avgjørende. 
 

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer 

 

Idrettslaget skal ha valgkomité, som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget 

etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til 

alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

  

 Gruppestyrer: 

Hver gruppe ledes av et styre på minimum 5 medlemmer: leder, nestleder og 3 

styremedlemmer. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte og skal godkjennes av 

NIL’s årsmøte. 
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Gruppene avholder sine årsmøter og velger sine gruppestyrer innen utgangen av mars 

måned. 

For øvrig gjelder bestemmelsene i NIL’s lov § 5 ved gruppenes årsmøter så langt dette 

er forenlig og i samsvar med overordnede idrettsorganers lovnormer. 

Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppeårsmøtet og lagets styre for gruppens 

økonomi. 

Gruppenes årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen gruppen jf § 4. 

Disse midlene disponeres av gruppestyret. 

 

Idrettslaget kan organiseres med grupper og /eller avdelinger. Lagets årsmøte 

bestemmer opprettelse og nedleggelse av grupper /avdelinger, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes, eventuelt avvikles. Dette vedtas i forbindelse med årlig 

behandling av idrettslagets organisasjonsplan jf § 12 pkt. 8. 

 

For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper kan ikke inngå 

avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. 

 

 

§ 17 Lovendring 

 

Lovendring 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. 

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent.  

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds 

lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 

 

§ 18 kan ikke endres. 

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft 

umiddelbart. 
 

§ 18 Oppløsning 

 

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For 

at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. 

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i 

samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17. 

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler NIF eller 

formål godkjent av Idrettsstyret. 

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap 

i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven 
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Saksvedlegg 6.5 – Nye lover for NIL  

 
 

LOV FOR NITTEDAL IDRETTSLAG 
 
Lov for Nittedal idrettslag, stiftet 29. januar 1916 med senere endringer, senest av 
31. mars 2009.  
 
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 de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 
 
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i 
Nittedal kommune, og er medlem av Nittedal idrettsråd. 
 
(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 
 
§ 3 Medlemmer 
 
(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha 
gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 
 
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til 
idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens 
avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er 
mottatt. 
 
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er 
betalt. 
 
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 
regelverk og vedtak. 
 
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
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(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. Medlem som har tapt 
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.  
 
(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5 Kjønnsfordeling 

 
(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd 
og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. 
 
(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der 
det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 
personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller 
ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 
(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. 
 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene 
av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.  
 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av 
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller 
avgi stemme ved fullmakt.  
 
(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller 
ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i laget.  
 
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

  
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 
samme konkurranse.  
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(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som 
ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og 
ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. 
 
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets 
årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 
 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 
 (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, 
og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  
 
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt 
og medlemskap i idrettslaget.  
 
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i 
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 
 
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 
utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. 
 
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 
 
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 
idrettslaget 
 
(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 
interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet 
ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i 
en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen 
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, 
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 
forholdet opphører.  

 
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede 
organisasjonsledd. 

 
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 
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§ 9 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  
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. 
 
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
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§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget 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. 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.  
 
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan 
motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal 
fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av 
årsberetningen.  
 
III. ØKONOMI 
 
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. 
 
(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i 
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og 
velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4) På årsmøtet skal det fastsettes 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, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  
 
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 
det dekkes av positiv egenkapital. 
 

(6) 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.  

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. 
Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 13 Årsmøtet 
 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i april 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. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på 
årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og 
andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
 
(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 andre 
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer. 
 
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer 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 utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 14 Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av 
idrettslaget. 
 
§ 15 Årsmøtets oppgaver 

 
(1) Årsmøtet skal: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 
    a) Leder (velges for ett år) og nestleder (velges for 2 år) 
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    b) 3 styremedlemmer (velges for 2 år) og 3 varamedlemmer (velges for 2 år) 
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
    d) 2 revisorer  
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett. 
    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
 
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall. 
 
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.. 
 
§ 16 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. Ingen kan møte eller avgi stemme 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 kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 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 
vararepresentant. 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.  
 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 
 
§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

 
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 
dagers varsel etter: 
 
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 
b) Vedtak av styret i idrettslaget. 
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 
 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
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internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
internett eller på annen forsvarlig måte. 
 
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom 
det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt 
uten krav til minimumsdeltakelse. 
 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 
vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige 
saksdokumenter skal følge innkallingen. 
 
§ 18 Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 
mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret består av de valgte representanter jf § 15 samt leder i hver av idrettslagets 6 
grupper eller dennes stedfortreder.  
 
(3) Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk 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. 
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

 
(4) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av 
styremedlemmene forlanger det. 
 
(5) Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 
avgjørende.  
 
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 
 
(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal 
velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir 
kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  
 
(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte 
bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og 
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan,  
jf. § 15 pkt. 9. 
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(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og 
grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets 
godkjennelse jf. § 19. 
 
(4) Hver gruppe ledes av et styre på minimum 5 medlemmer; leder, nestleder og tre 
styremedlemmer. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte og skal godkjennes av NILs 
årsmøte.  
 

(5) Gruppene av holder sine årsmøter og velger sine gruppestyrer innen utgangen av 
mars måned. Gruppestyret er ansvarlig overfor årsmøtet i gruppen og lagets styre for 
gruppens økonomi. 
 
(6) Gruppenes årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål inne gruppen. Disse 
midlene disponeres av gruppestyret.  
 
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. 
 
§ 21 Lovendring 
 
(1) Lovendring 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. 
 
(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.  
 
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.  
 
 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 
 
(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak 
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 
 
(3) 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 til behandling av saken. 
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(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det 
mister således sitt medlemskap i NIF.  
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VEDLEGG 

 

Informasjon fra gruppene 

Årsberetninger, regnskap og revisjonsberetning for 2011, samt budsjett for 2012. 
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Årsmelding for Nittedal I.L – Fotballgruppa  

 
Styrets virksomhet:  

Styret har bestått av:  
Agnar Pedersen - leder  
Halvor Melbye – baneansvarlig/styremedlem  
Ole Kristian Rønningen – sportslig ansvarlig/styremedlem  
Cathrine Kristiansen- kasserer/styremedlem  
Monica Cyrèn Borg- sekretær/styremedlem  
Ranveig J. Jongers – styremedlem  
Elly Retteråsen – Styremedlem 
Ole – Jørgen Tallaksrud - Styremedlem 

Andre som har jobbet for styret:  
Øivind Pettersen- kioskansvarlig  
Finn – Ove Søfting – 3v3 turnering 
Ole Jørgen Tallaksrud - ansvarlig kamp- og treningstider, 3v3 turnering 

Styret har avholdt 9 styremøter. Vi har vært representert i Akershus Fotballkrets og Nittedal IL`s 
hovedlag.  

Sportslig utvalg:  
Frode Svendsen har jobbet som trener og spillerutvikler, han har avholdt noen trenerkurs og noen 
treninger i forhold til spillerutvikling. Sportslig utvalg har blitt delt inn i 3, Elly har jobbet med 
barnefotballen, Ole-Kristian har jobbet med jentefotballen og Agnar har jobbet med guttefotballen.  

Sportslige resultater:  
Vi hadde 35 påmeldte lag til serie i 2011 og ,årskullene 2005 og 2004 har deltatt i Bygdeserien.  
Se de enkelte lags årsmeldinger..  

Anlegg/bane:  
Kunstgressbanen er hatt sitt 2 fulle driftsår, sommeren har fungert bra, mens vinteråret var en 
utfordring da traktoren ble ødelagt slik at vi ikke fikk måket og saltet banen. 

Fotballskolen:  
Fotballskolen ble avholdt i august og var som vanlig en stor suksess. Vi hadde ca 190 påmeldte i år, 
og det var fortsatt flere som stod på venteliste.  Fotballskolen ble drevet med stor dugnadsånd fra J/G 
01. En stor takk til de! 

Bygdeturneringen:  
I 2011 var det GIF som gjennomførte bygdeturneringen og vi stilte med lag i alle årsklasser for 5 og 
7`er fotball. 

Dommere:  
I 2011 har vi ikke utdannet noen dommere, men vi har hatt en del dommere som har dømt 5 og 7`er 
fotball, en stor takk til dere.  

Økonomi:  
Fotballgruppas regnskap for 2011 ble gjort opp med et overskudd for året på kr. 31 400,-. Budsjettet 
for 2012 viser et overskudd  på  kr. 48 700,-. 
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Dugnader:  
Vi har i år som i fjor solgt idrettskalendere (aktivitetskalendere). Dugnader knyttet til 
kunstgressanlegget, se punkt bane/anlegg. 

 
Neste sesong:  

Sportslig:  
I 2012 skal Nittedal Fotball satse på å profesjonalisere klubben slik at vi vil bli mer attraktive for både 
spillere og sponsorer. Vi ønsker å leie inn et firma for å hjelpe Nittedal Fotball med å øke kvaliteten på 
det vi leverer og få inn midler til utvikling av klubben. Utviklingen av barnefotballen vil stå i fokus, 
utvikling av trenere til barnefotballen er da en naturlig faktor. 

Nittedal Fotball kommer også i år å satse på 3v3 turnering, og har vil det skje mye spennende, både 
på og utenfor banen. Finn Ove Søfting og Ole.Jørgen Tallaksrud med dugnadsgjengen vil være 
primus moter for dette prosjektet. 

Anlegg/bane:  
Tribunebyggingen vil være i gang noen uker etter påske, med Halvor Melbye i spissen. Vi håper også 
å bli ferdige med nye kunstgressbanen i løpet av sesongen. Det vil foregå mye anleggstrafikk på 
sentralidrettsanlegget da Friidretten vil begynne en byggeprosess med ny bane. 

Utenfor banen:  
Hjemmesiden vår er mer brukervennlig enn noen gang - alle må derfor lære seg å bruke den mer.  
Her kan dere legge ut informasjon rundt kamper, referat, trening osv. Vi vil jobbe med å få Nittedal 
Fotball ut på sosiale medier. 

Det har vært et år med mye utfordringer, 2012 vil bli et tøft år da flere fra styret trekker seg tilbake av 
ulike årsaker. Jeg vil takke det gamle styret med et fantastisk engasjement, og ønsker det nye styret 
velkommen. 

Vi ønsker alle sammen lykke til i 2012. 

 
 
Nittedal 02.03.11 
Agnar Pedersen  
Leder NIL fotball  
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Nil Fotball Regnskap 2011 + BUDSJETT 2012 
Kontonr Kontonavn Budsjett –11 Regnskap 11 Budsjett –12 
3205 Treningsavgift -520 000 -493 134 -550 000 
3230 Inntekt kiosk -100 000 -128 645 -180 000 
3240 Inntekt kalender -82 000 -26 712 -80 000 
3251 Fotballskolen -10 000 -169  798 -170 000 
3300 Bingoautomat -100 000 -179 874 -100 000 
3290 Sponsor/reklame -10 000 -10 000 -100 000 
3999 Div. inntekter -13 000 -109 987 -10 000 
3440 Kom.tilskudd -390 000 -510 390 -510 000 
3254 3V3   -83 700 -50 000 
 Sum Inntekter -1 225 000 -1 712 240 -1 750 000 
Varekostnader 
4200 Kretsen tilskudd 108 000 126 587 130 000 
4220 Utgift dommere 70 000 69 442 70 000 
4250 Trening/samling 15 000  15 000 
4252 Bygdeturnering 30 000 31 550 35 000 
4253 Fotballskolen 0 139 251 150 000 
4254  3V3 0 138 049 100 000 
4330 Utgift kioskvare 70 000 58 867 70 000 
4335 Utstyr Glømmi 200 000 327 736               200 000 
4254 Innbet fotb.pk -21 000   
4410 Utdanning-Kurs                 30 000 5469 10 000 
 Sum 502 000 896 971 780 000 
Andre kostnader 
5330 Styrehonorar 20 000 20 000 20 000 
5331 Lagstøtte 100 000 108 767 110 000 
5335 Lønn  160 000 44 693 45 000 
6340 Lys og varme 2 100 2 592 3 000 
6500 Nyanlegg 250 000 239 778 400 000 
6510 Utstyr div bane 60 000 130 716 130 000 
6600 Brøyting-Grus 80 000 37 313 40 000 
6610 Vedlikehold/drift 90 000 204 677 210 000 
6800 Kontorrekvisita 2 000 3087 3 000 
6860 Møteutgifter 7 500 6 166 7 500  
6890 Gaver Blomster 1 000 1 075 1 000 
6900 Telefon 2 500 8250 8 000 
6940 Porto 500   
7320 Reklamekostnad       2 000 1 119 2 000 
7452 Kontingenter    
7500 Forsikring  7 500 4 240                   4 500 
7770 Bankgebyr 700 161 200 
Sum Andre kostnad 685 800 639 175 984 200 
8040 Renteinntekter -9 000 - 1 488 -1 500 
8140 Rentekostnader 45 000 35 522 36 000 
 Resultat 98 800 -31400 -48 700 
Budsjettert underskudd for 2012, p.g.av kostnader ved tribuner, og ny kunst gress for 7.  
Det er betalt og kostnadsført kr 160 000 for kunstgress v grusbanen i 2011. 
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Årsmøte 

Rekrutteringsgruppa i  

Nittedal idrettslag 

20. mars 2012 
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Årsberetning for rekrutteringsgruppa 2011/2012 
 

 

Styrets virksomhet 
 

Styret har bestått av:  

 

Evy Stavik (leder)  

Guri Bang (nestleder)  

Marius Sundby (kasserer) 

Kjell Erik Dæhlen (web-ansvarlig) 

Louise Mifsud (styremedlem) 

Gro Gulbraar (sekretær) 
 

Styret har avholdt 4 styremøter i perioden, samt 2 møter med trenerne.   

Styreleder har vært representert på NIL hovedlag sine styremøter.  

 

Oppsummering av sesongen 2011/2012 
 
I sesongen har ca 180 barn deltatt på rekrutteringsgruppas aktiviteter.  

Det har vært godt tilrettelagt med varierte aktiviteter og flott innstas fra trenerne. 

Rekrutteringsgruppa har i sesongen samarbeidet med friidrett, tennis og ski innenfor NIL, 

samt med orientering, tennis, selvforsvar og vannpolo for å legge til rette for et allsidig 

treningstilbud.  

Under finnes en oppsummering fra gruppene. 

 

 

Barnetrimmen, 4 til 5 år 
 

Barnetrimmen 4-åringene (2007) 

Trenere: Jaakko Mikkonen, Christian Pettersen, Espen Solberg, Stine Haarberg Snøtun og 

Jonn-Erik Farmen. 

 

42 barn påmeldt til denne gruppa. 

Gruppen har drevet varierte aktiviteter gjennom året, med bl.a. uteaktiviteter, friidrett, skileik, 

aktiviteter i gymsal og basseng. 

 

 

Barnetrimmen 5-åringene (2006) 

Trenere: Gunnar Arnekleiv, Kristian Andresen, Hege Hobber, Hallgeier Semundseth og  

Jarle-Erland Hestad. 

 

2006-barna har i sesongen 2011 / 2012 vært delt inn i to grupper, totalt 61 barn. 

Hege Hobber, Halgeir Semunseth og Kristian Andresen har vært trenere på den ene gruppen, 

mens Gunnar Arnekleiv og Jarle-Erland Herstad har vært trenere for den andre. 

Primært barn med postnummer 1482 har deltatt. Høsten 2011 ble benyttet til uteaktiviteter på 

Sørlisletta, salaktiviteter i Bjertneshallen, med unntak av en trimdag, som ble benyttet ute på 

friidrettsbanen der vi fikk låne utstyr av friidrettsgruppa. Bortsett fra når det var arrangert 

skileik, ble det gjennomført bading annenhver uke for gruppene. 
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Vi valgte å legge så mange av treningene utendørs før frosten kom. Oppvarmingøvelser, stiv 

heks, ulike typer stafetter med mer ble gjennomført på Sørlisletta. Dette gjorde vi for å få litt 

variasjon fra innetreningen. 

Friidrettsdagen ble det hoppet lengde, kastet ball, løpt 30-meter og en enkel hinderløype. 

Barna satte pris på denne variasjonen. 

Salaktiviteter i Bjertneshallen har vært stasjonære sirkeløvelser som baserer seg på 

ballansetrening, ballfølelse, hopping fra trampoline på tjukkas, lekbetonte stafetter, 

musikkleker og uttøyingsøvelser. 

Det ble arrangert en egen høstavslutning der vi lagde en refleksløype på Sørli. Barna lyste på 

reflekser, og fant veien til en bålplass, der vi hadde allsang og grilling av pølser. Dette ble 

godt mottatt av både foreldre og barn 

Skileiken har vært i regi av skigruppa, med Hanne Staff som ansvarlig trener. Barnetrimmens 

trenere ble benyttet som assistenter sammen med andre foreldre. Også her ble det benyttet 

stasjonær sirkeltrening, der barna tilegnes grunnleggende skiteknikk. Vi hadde ei enkel 

rundløype med ulike hindere, føring av tennisball i skisporet og skikjøring i enkle 

nedoverbakker med fiskebeinsøvelser opp igjen. Rundløype med fakler med påfølgende 

premieutdeling med diplom & medalje satte et fint punktum for skileiken.  

Rotnesbadet er en kjærkommen plass. Barna er glad i bading. Hver undergruppe ble delt i to, 

slik at 15 barn fikk 30 minutters badetid. Vi har vektlagt grunnleggende vannfølelse, og 

fokusert på enkle øvelser. Vi vil følge opplegget til Norges Svømmeforbund, som ender med 

at alle får hver sin svømmeknapp i slutten av sesongen. 

Barna er svært engasjerte og koser seg med fysisk aktivitet. Selv med ulike forutsetninger og 

mestringsnivå har det innen alle aktiviteter vært en god utvikling både på sosial side og 

innenfor kroppsbeherskelse og motorisk mestring. Dette har vært moro !! 

 

 

 

Idrettsskolen, 1. til 7. klasse   

 
Idrettsskolen Trinn 1 (1. klasse) 

Trinn 1 er delt inn i to grupper, A og B.  

 

Trinn 1A 

Trenere: Otto Fjøsne og Ole Jacob Omland. 

 

Gruppe 1 A har hatt 20 påmeldte barn fordelt relativt likt mellom gutter og jenter.  

 

Vi har hatt varierte aktiviteter gjennom hele sesongen. Dessuten har vi hatt et meget bra 

samarbeid med ski- og friidrettsgruppa. 

 

Høsten 2011 var aktivitetene friidrett (2 ganger), svømming, sykling og diverse salaktiviteter. 

I januar og februar var vi med på skigruppas aktiviteter. Dette var meget et bra opplegg med 

mye varierte skiøvelser. Etter vinterferien fortsatte vi et par ganger med skihopping i 

lysløypa. 

 

På våren fortsetter vi med svømming, sal aktiviteter og sykling. 

 

Barna har vist stor aktivitetsglede og vi har prøvd å legge forholdene til rette slik at alle får 

mestringsfølelse. Oppsummert har det vært en fornøyelse å trene barna sesongen 2011/2012. 
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Trinn 1B 

Trenere: Tom Andre Mork og Magnus Gustafsson 

 

Gruppe 1B hadde 19 påmeldte barn, og oppmøtet har vært godt gjennom året. 

 

Vi startet opp på høsten med sykkel og andre uteaktiviteter. Ungene fikk også prøve seg på 

friidrett noe som var meget populært. 

 

I salen har vi forsøkt å variere, slik at alle får prøvd seg på både turnliknende aktiviteter, men 

også innebandy og ballspill. 

 

Skigruppa var inne og ga seks flotte skitreninger som alle likte veldig godt. Det var stor iver å 

spore i skiløypa! Også på våre egenarrangerte skitreninger har ungene vært fornøyde, spesielt 

skihoppingen slo godt an. 

 

Svømmingen har gått jevnt og trutt gjennom året, og det er svært populært. De fleste barna 

kan svømme nå. 

 

 

Idrettsskolen Trinn 2 (2. klasse) 

Trenere: Simen Kristoffersen og Mattias Gustafsson 

 

I løpet av året har det gjennomsnittlig deltatt ca. 13 barn på idrettsskolen for 2. trinn. Vi har 

hatt en rekke forskjellige treninger, som har inneholdt gymsal, diverse utetreninger med bl.a. 

hinderløyper etc., sykling, og friidrett i samarbeid med friidrettsgruppa.  Til sammen har det 

vært 8 ganger med svømming, barna trives i vannet! I løpet av vinteren var hadde vi seks 

skitreninger i samarbeid med skigruppa. På Halloween hadde vi refleksløype med utkledning 

og grilling (dog med litt labert oppmøte grunnet stor konkurranse fra annen 

Halloweenfeiring). Generelt er barna positive til treningene og virker som om de har det 

moro! 

 

 

Idrettsskolen Trinn 3-4 og 5-7 (3.-4. klasse og 5.-7. klasse) 

I år har trinn 3-4 og 5-7 vært slått sammen med felles aktiviteter. 

Trener: Thomas Andrè Bennett 

 

I disse aldergruppene er det mange av barna som har begynt i en av NILs særgrupper eller 

valgt seg ut en favorittaktivitet. I år har det gjennomsnittlig vært 8 barn på treningene der 

trinn 3-4 og 5-7 har trent sammen.  

Treningene har hatt som mål at barna skal ha det gøy mens de prøver ulike idretter som kan gi 

mersmak. Som regel har én del av treningen fulgt en planlagt regi, mens barna i resten av 

tiden har kunne kommet med ønsker innenfor dagens ”tema”.  

Som tidligere år har tilbudet inkludert terrengsykling, friidrett, svømming, tennis, ski, skøyter, 

ballspill og styrketrening samt orientering. Her er det trent på basisferdigheter og den enkelte 

har fått instruksjon ut i fra egen erfaring og interesse. Gruppen har her fått god hjelp av 

instruktører fra de ulike særgruppene 

 
 

 

 

Årsmøte NIL 2012, Side 69



   5 

Arrangement - julegrantenning 
 

Det ble, tradisjonen tro, arrangert julegrantenning på NIL huset første søndag i advent med 

svært god oppslutning. Representanter fra Rotnes skolekorps spilte julesanger.  

 

Underholdningen bestod av en innleid tryllekunstner, Chriss Chrisell. 

 

Det ble solgt kaker, brus, kaffe og pølser. Dette og loddsalget ga ny inntektsrekord for 

julegrantenningen. 

 
 

Øvrige aktiviteter 
 

Det ble denne sesongen arrangert livredderkurs slik at flere kan stille opp ved 

vanntilvenningen/svømmetrening i Rotnesbadet, samt at livredderkompetansen blant foreldre 

som deltar øker. 15 deltok på kurset. 

 

Det ble høsten 2011 arrangert kurs i uteaktiviteter i regi av Akershus idrettskrets med 9 

deltakere.  

 

 

Økonomi 
 

Rekrutteringsgruppa har god økonomi. Bankinnskudd pr. 01.01.2011 var 306.605,- NOK. 

Dette har vært grunnet akkumulert overskudd over mange år og gratis halleie de siste årene. 

Det ble derfor besluttet å overføre kr. 80.000,- til særgruppene i NIL ved inngangen på 2011, 

fordelt mest til Ski-gruppa som bidrar mest til Rekrutteringsgruppas aktiviteter. Avvikling av 

Rotnesbakken er også pågående, med en budsjettert kostnad på 40.000,-. Det var derfor 

budsjettert med et underskudd i 2011. Da Rotnesbakken ikke er helt ferdig, har vi ikke fått 

faktura på jobben i 2011. Utstyr og windbreakere fra Glømmi har hatt svært lang bestillingstid 

i 2011, og kom først godt inn i 2012. Vi har derfor også hatt lavere utgifter til utstyr i 2011. 

Underskuddet på kr 11.236,- er derfor lavere enn budsjettert. Rotnesbakken vil legges inn som 

utgiftspost i 2012 budsjettet. Rekrutteringsgruppa har jevne inntekter fra offentlig tilskudd og 

Grasrotmidler (fra 2009). Treningsavgifter gikk noe ned i 2011, pga. noe lavere overføring 

andel treningsavgift fra Hovedlaget. Avgiften fordeles på antall grupper barna er med i, så det 

mulig flere barn er med på flere grupper. Men den økonomiske situasjonen er stabil. 

 

Rett før overføringen til de andre gruppene, oppdaget Skigruppa at en avtale om betaling av 

Skiskolen fra Rekrutteringsgruppa ikke var fulgt opp i årene siden 2008. Beløpet var 

tilsvarende det beløpet Rekrutteringsgruppa hadde besluttet å overføre, 37.700,-. Det ble da 

gjensidig satt en strek over saken, men avtalen må budsjetteres fremover.  

 

 

NIL-Klubben 

 

Styret foreslår å etablere en etterskoleklubb høsten 2012, som pilotprosjekt. Formålet er å nå 

enda flere barn med allsidig fysisk aktivitet. Dette vil også kunne være rekrutteringsarena for 

de ulike sær-idrettene. Vi har et positivt samarbeid med Bjertnes Videregående Skole, som 

høsten 2012 starter opp en linje for Breddeidrett. Praksisen i denne studieretningen vil kunne 

legges til NIL-klubben. Det er et relativt stort frafall av spesielt 3.-4.klassinger fra SFO, så 

denne gruppen foreslås å være hovedmålgruppen. Det foreslås å etablere en dag for Rotnes og 

en dag for Sørli, forutsatt nok påmeldinger. Hovedlaget er positive til et slikt tilbud og har 
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bevilget kr. 100.000,- i oppstartsmidler. Nittedal Kommune er også positive, men det er p.t. 

uklart om de kan bidra med noe praktisk eller økonomisk. Daglig leder for NIL-klubben er 

identifisert, Bente Skari, noe som er svært positivt for rekrutteringen. Budsjett for NIL-

klubben er lagt ved foreslått budsjett for 2012. 

 

 

Valgkomiteen 
 

Det har i praksis ikke vært noen valgkomite i arbeid. Styremedlemmer og instruktører har 

gjennom hele året vært oppfordret til å verve. 

 

Kjell Erik går ut av styret. Innstilling til nytt styre 2011-12: 

Leder:    Evy Stavik 

Nestleder:   Louise Mifsud 

Sekretær:   Gro Gulbraar 

Styremedlemmer:  Guri Bang 

   Astrid Opdahl (ny) 

   Jeremy Toussant (ny - Web-ansvarlig) 
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BUDSJETT 2011 RESULTAT 2011 BUDSJETT 2012 NIL-Klubben 2012 BUDSJETT 2012 m NILklubben
KONTO NAVN BELØP

INNTEKTER 3900 Sponsormidler

3400
Offentlig tilskudd/refusjon 
(kultur/LAM-midler) 15000 22558 22000 22000
Andre tilskudd (grasrotmidler, 
spillemidler AIK etc.) 15000 12594 13000 120000 133000

3205 Treningsavgift 100000 80408 85000 216000 301000
8040 Renteinntekter 350 360 350 0 350
3230 Kaffesalg/kiosk (julegrantenning) 8000 8900 9000 0 9000

Sum 138350 124820 129350 336000 465350
UTGIFTER Overføring av midler andre grupper 80000 42300 0 0 0

Leverandørgjeld 3862 0 0 0

3205
Ref. av treningsavg. instruktører og 
styre 22000 12820 18000 0 18000
Avvikling av Rotnesbakken 40000 0 40000 0 40000
NIL-KLUBBEN Daglig leder 195000 195000
NIL-KLUBBEN Trenerbetaling 37000 37000

4330 Kaffesalg/kiosk (julegrantenning) 6000 3057 4000 0 4000
Underholdning julegrantenning 4000 3750 4000 0 4000

4230 Kontorrekvisita/materiell 1000 484 400 10000 10400
Snøbrøyting skøytebane 10000 0 10000 0 10000

6300 Leie lokaler/halleie 0 0 0 0 0

6420
Leie datasystemer, Andel klubben on-
line 3000 235 1000 0 1000

6860 Møte, kurs, oppdatering 20000 15400 25000 22000 47000
6870 Møtekostnader 8000 6585 8000 0 8000

NIL-KLUBBEN Servering 30000 30000
7420 Gaver 7000 5165 6000 0 6000

Windbreakere 4000 0 6000 0 6000
Tilskudd klubbdresser 10000 0 5000 5000

7320 Reklamekostnader 4500 4810 5000 0 5000
Avslutning gruppene 5000 1400 5000 0 5000
Utstyr/inventar 10000 0 5000 20000 25000

7420 Premier 8000 2156 14000 0 14000
Treningsrel utg (skyteskole, tennis) 5000 37700 17000 10000 27000

7770 Bankgebyrer 300 194 200 400 600
Div. 0 0 10000 10000
Sum 247800 139918 173600 334400 508000

RESULTAT -109450 -15098 -44250 1600 -42650
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Årsberetning 

sesongen 2011/2012 

 
Styrets sammensetning  
siden årsmøtet 30.3. 2011: 
 
Leder:    Ivar Fjøsne 

Sportslig ansvarlig:  Geir Snekkerhaugen 

Rekrutteringsansvarlig:  Torgeir Byrløkken  
Anleggsansvarlig:  John Vestengen 

Sekretær/markedskontakt: Heidi Lyngstad 

Kasserer:   André Fredriksen 
Styremedlem:  Stein-Tore Thy 

 

Grupper og komiteer 
Markeds-/sponsorgruppe: Geir Skari, Siri Nordtorp (H Lyngstad fra okt 2011), Odd Martinsen 

Valgkomité:   Hege Kristiansen, Tone B Martinsen, Per Halvorsen. 

Utleieansvarlig for Skistua: Linn Heidi Lunde 

Tilsyn med Skistua:  Toril Bollvåg, Wenche Simensen, Liv Fredriksen 
Preppere og mekkere:  se egen omtale under Aktivitet, pkt 2 

 

 

Styrets arbeid 
 
Det er siden forrige årsmøte avholdt 6 styremøter. Styremedlemmene har i tillegg hatt tett kontakt pr 
e-post.  

Det har vært møter med Nittedal kommune, Skiforeningen, Akershus Skikrets, Gjelleråsen IF, 

Hakadal IL og med Nittedal Skiskytterlag. Styret har deltatt med en representant i Nittedal ILs 
månedlige styremøter, representanter for styret har også deltatt ifm Frivillighetsdagen. 

Tett kontakt med trenere, oppmenn og aktive har vært viktig for å legge forholdene til rette for de 

aktive og for å utnytte de ressurser vi råder over på en mest mulig effektiv måte. Styret har nær 
kontakt med viktige hjelpere i og rundt skigruppa, så som preppere, mekkere, rodesjefer og andre. 

 

Aktivitet 
 

1) Sportslig aktivitet 

Treningsgruppene (8 grupper med tilbud for 1.klassinger tom senior) står for hovedaktiviteten i 

Skigruppa. Gruppene trenes av til sammen 40 trenere. 26 av trenerne har gjennomført Skiforbundets 
trenerkurs T1, 12 har gjennomført T2 kurs. Skigruppas trenere ligger foran skjema mht ønsket 

kompetansenivå for de respektive aldersgruppene. Formell kompetanse bidrar til økt kvalitet og 

variasjon på treningene, og vil være høyt prioritert også kommende sesonger. 

De yngste løperne (tom 8 år) har en ukentlig trening, fom 10 års alder trenes to ganger/uke økende til 

tre fellestreninger og utstrakt egentrening på juniornivå. Det har vært stor og jevn deltakelse på 
treninger og egne renn. De eldre gruppene har hatt dagsamlinger og/eller treningssamlinger utenfor 

lokalområdet. Juniorløperne har vært svært nære sitt mål om deltakelse i Norges Cup finalen (30 beste 
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på landsbasis). Seniorløper Hans C Holund har denne sesongen vist gryende form i NM og 
skandinavisk cup etter to ødelagte sesonger pga overtrening/virus. 

Det oppmuntres fortsatt til økt renndeltakelse utenbygds for aldersgruppene under junior alder. 

Skiforbundets ”kunnskapstrailer” kom til Sørli fredag 16. september 2011. Smøretraileren sto på 
Sørlisletta mens landslagets hovedtrener, hovedsmører, kostholdsekspert og løperne Eirik Brandsdal 

og ”Pølsa” Pettersen holdt foredrag og flere treningsøkter med løpere fra skigruppa vår og fem andre 

naboklubber. 337 deltakere fikk påfyll av inspirasjon og gode råd før skisesongen. 

 

”Høstslippet” ble arrangert for andre gang søndag 23. oktober. Et terrengløp gjennom gjørme 

og vann, til inntekt for tv-aksjonen.  

  
Familiesamling på Skeikampen 11-13 november. 201 deltakere, 3-4 økter på barmark pga snømangel. 

Foruten treningsutbytte gir oppholdet løpere og foreldre en flott mulighet til å bli bedre kjent rett før 
sesongstart. 

Skiskolen ble arrangert over seks kvelder i januar/februar for årsklassene 2007-2004 i samarbeid med 

rekrutteringsgruppa i NIL. Skigruppas instruktører sto for planlegging og gjennomføring av skiskolen, 

med hjelp til gjennomføringen for årskullene 2007 og 2006 fra rekrutteringsgruppas instruktører.  

 
Teknikk kurs for voksne. Hans Christer Holund var instruktør på Skigruppas kurs for voksne i 

klassisk skiteknikk. Kurset gikk over tre kvelder med 9 deltakere. Stor pågang gjør at vi ønsker å 

utvide dette tilbudet kommende sesong. 

 
Karusellrenn er først og fremst et tilbud til de yngste løperne og derfor viktig for rekrutteringen. Det 

ble avviklet tre renn: klassisk, fristil og langrennscross med stor deltakelse: hhv 368 (bygderenn), 238 

og 240 deltakere. Deltakelse av lokale juniorer og seniorer var lavere enn de to siste sesonger. 
       

Fischerrennet 2012 ble arrangert lørdag 22. januar på Sørli skistadion. 670 deltakere. 8-12 år i 

klassisk stil, fom 13 år duatlon klassisk/fri med skibytte. Ca 400 biler ble gjemt bort i nærområdet,. 
Det var kafé og premieutdeling i Sørlihallen, tidtaking, sekretariat og kiosk på Skistua. 90 

funksjonærer gjorde en utmerket jobb og gjennomførte et problemfritt renn. Skigruppas preppere 

presenterte som vanlig flotte løyper. Som i fjor var det gledelig stor deltakelse fra våre yngste fom 8 

år, både gutter og jenter var godt representert. Nyryddet parti under høyspentlinja ble benyttet med hell 
ifm skibytte. Fischerrennet har blitt en hyggelig inntektskilde for Skigruppa, årets renn ga ca 70.000 i 

overskudd. 

 
Nittedalsrennet ble arrangert på Sørli lørdag 10. mars. Rennet var denne gangen ikke i Skiforbundets 

terminliste og var ”kun” klubbmesterskap med invitasjon til naboklubbene HIL og GIF. 149 deltakere, 

de aller fleste fra NIL. 33 funksjonærer. Løpet gikk i klassisk stil. Nok en gang flotte løyper produsert 

av prepperne. 
 

Kretsmesterskapet 2012 

Kretsmesterskapet går over to helger i løpet av sesongen og arrangeres for klassene 13 år og eldre.  

KM Sprint: 

Kun to deltakere i år. Even Seeberg nr 4 i G14, Nora R Fjøsne nr 9 i J16. 
KM fristil:  

9 deltakere, best var Andreas Magnussen (nr 6 i G14) og juniorene Sindre Grøstad (6) og Thomas 

Wilskog (8) i M18. 

KM Langdistanse: 

9 løpere fra NIL. Beste resultat i de store klassene oppnådde Even Seeberg (G14, nr 10) og Andreas 

Magnussen (G14, nr 11). Gode resultater også i M18: Sindre (6), Jonas (9) og Johan (10). 
KM stafett: Vårt juniorlag ble nr 2 (Sindre Grøstad, Thomas Wilskog, Johan Tjelle). 
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Hovedlandsrennet (15-16 år)                 

Skigruppas to potensielle deltakere meldte begge frafall pga skade/sykdom. 

 

Junior (17-20) Norgescup (NC) og NM. 

Ingen kvalifiserte seg til NC finalen i år. Sindre Grøstad var som i fjor nære en finaleplass (topp 30) 

etter 33, 29 og 29. plass. I jr-NM var Johan Tjelle den beste av våre løpere med en flott 35. plass 

(M18), Nora Ugland ble nr 41 i K17.  

I NM senior ble Hans Christer Holund nr 43 på 15km fri og nr 22 på 30km med skibytte. 

Grenaderløpet. Skigruppa er ansvarlig for bl.a. parkering, rigging og håndtering av toaletter, utdeling 

av tidtakerbrikker og løperdrikke samt gjennomføring av selve starten av Grenaderen. 17 funksjonærer 

sto på tidlig lørdags morgen i starten av vinterferien og gjennomførte på solid vis. Dette er blitt et 
hyggelig økonomisk bidrag til Skigruppa.        

 

Turrenn:  

NIL har vært godt representert i de mange turløpene som går i løpet av vinteren og det har blitt mange 
fine plasseringer i inn- og utland: bla Marcialonga, Dolomitenlauf (dobbeltseier av våre trenere 

Kristine Rønningen og Tone Martinsen), Holmenkollen Skimaraton, Grenaderløpet, Vasaloppet og 

Birkebeinerrennet. Første års senior Stian R Andresen ble nr 2 i Holmenkollen Skimaraton, i 
Birkebeinerrennet ble Stian nr 21, Hans Christer Holund ble nr 34 totalt. 

 

2) Løypepreparering, maskiner 

 
Sommerrydding av løypene.  

Generell rydding og planering i markaløypene er utført etter tillatelse fra grunneierne og i samarbeid 

med Skiforeningen. Ifm høstdugnaden i oktober jobbet 87 deltakere ca 545 t. Totalt ca 580 timer, ikke 
medregnet rodesjefenes innsats utenom høstdugnaden. 

 

Rodesjefene.  
Rodesjefene har ansvar for hver sin del av lysløypa og legger ned en uvurderlig innsats for at den skal 

være i best mulig stand. En stor takk til dere alle! 

 

Scooterlagene.  
Skigruppa har fire scooterlag med til sammen 11 mann. De opererer våre tre snøscootere ut fra Sørli 

og Askkroken i en vaktordning gjennom hele sesongen. I tillegg til lysløypa og et omfattende 

løypenett i Nordmarka Syd kjøres ”Bygda på langs”, Spenningsby – Spikertjern og Rauerskauveien - 
Holterkollen. Oppgaven til scooterlagene er rydding og pakking av alle løypene ved sesongstart, 

sporsetting av løypene som kun skal scooterkjøres. Ved behov planeres og sporsettes også lysløypa og 

hovedløypene. Denne ordningen har vist seg svært verdifull. Rydding av løyper f. eks ifm store snøfall 
eller underkjølt nedbør vil i tillegg kunne bidra til økt effektiv kjøretid med løypemaskinen. 

Scooterlagene har per 28. mars kjørt ca 280 timer. Stor takk! 

 
Løypemaskinen.  

Våre 5 førere har igjen gjort en strålende jobb. Skigruppa overtok i desember 2011 en nyere 

løypemaskin (Prinoth Husky, 2004 mod) som tidligere har kjørt fra Sørkedalen. Opplæring på den 

”nye” løypemaskinen er gjort lokalt. Daglig preppeberedskap har vært opprettholdt gjennom sesongen 
vha vaktliste. Årets skisesong ble kortere enn de to foregående.  Med god innsats fra preppere og 

mekkere har skigruppa kunnet tilby midtbygdas skiløpere flotte skiløyper gjennom hele sesongen. Ifm 

sesongens helger har det vært kjørt hele natt til lørdag og natt til søndag for å kunne by på nykjørte 
løyper til helgeutfarten. Løypemaskinen har per 28. mars kjørt 200 t. Ca 25 t har gått med til 

klargjøring før tur/etterarbeid etter tur. Totalt ca 225. En uvurderlig innsats - takk! 
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Maskiner og utstyr.  

Skigruppa eier nå 3 snøscootere, hydraulisk slådd/sporsetter, enkel sporsetter, scooterslede, 

Skjeldalfres, ryddesager, motorsager, diverse verneutstyr og mer. Skigruppa har en svært gunstig 
avtale med FINOR A/S ifm bruk av hydraulisk sporsetter. Skigruppa har en løpende avtale med 

Skiforeningen om bruk av løypemaskin mot at vi prepper tildelte skiløyper i marka. Det føres kjørebok 

for løypemaskinen og snøscooterne. Skigruppa holder varmedresser til prepperne og mekkerne våre. 

Styrets anleggsansvarlige har det overordnede ansvar for skigruppas utstyr. 

 

Vedlikehold av maskiner.  

Våre fire ”mekkere” har utført 20 timer reparasjon/vedlikehold på løypemaskinen, ca. 10 timer på 
scooterne, totalt ca 35t. Mekkernes innsats er av avgjørende betydning for den operative statusen til 

maskiner og utstyr. Det har vært flere hendelser gjennom sesongen hvor rask reaksjon fra våre egne 

mekanikere har sikret minimale perioder med driftstans.  

 

3) Anlegg  

 
Skistua 
Skistua er skigruppas samlingspunkt og har uvurderlig betydning i forbindelse med renn og en rekke 

andre arrangementer. Kafeen er åpen på søndager mellom nyttår og påske, ifm skiskolen og 

karusellrennene. Inntektene fra kafeen er ifm nevnte arrangement stadig økende og har blitt en 
hyggelig inntektspost. Treningsgruppene våre har flere ganger spist kveldsmat på Skistua etter trening, 

gjerne sammen med foreldrene. Som tidligere har Skistua blitt leid ut til ulike arrangementer 

(møtevirksomhet, dåp, konfirmasjon, med mer).  

 

Redskapsbrakke 

En pent brukt anleggsbrakke ble anskaffet i november 2010 til en meget gunstig pris. Brakka benyttes 

til oppbevaring av småmateriell (sperremateriell, ryddeutstyr og lignende) slik at plass i garasjen 
frigjøres til scootere og løypemaskin. Det er pigget bort stein der brakka skal stå utenfor garasjen, 

brakka flyttes sommeren 2012 og tilpasses slik at utseende harmonerer med Skistua.   

Lysløypa 

er arena for det meste av Skigruppas aktiviteter og er blitt tatt godt vare på, bla ifm høstdugnaden med 
rekordmange 87 fremmøtte. Lysløypa prepareres primært ifm treningene mandag tom torsdag, før 

helgeutfarten prioriteres skiløypene innover marka. Prepperne har vært svært flinke til å imøtekomme 

spesielle behov ifm skiskolen, karusellrenn og andre anledninger. 

Det ble høsten 2011 ytterligere ryddet og tilrettelagt i skileikområdet under høyspentlinjene 

og reist 8 stolper til belysning av området. Lyskastere monteres sommeren 2012 
Ifm anleggsarbeidene på Kruttverksfeltet har tilførselsløypene fra Nygårdsbakken og Sagerudveien 

vært stengt hele sesongen. Det har vært en betydelig møteaktivitet med kommunen og NCC angående 
etablering av ny bru over Ørfiskebekken ifm tilførselsløypenes nye trasé gjennom Kruttverksområdet. 

Status pr 28. mars er at NK garanterer for kostnadene og har lagt ut bygging av bru på anbud, 

forventet ferdig før skisesongen 2012/13. 

 

Økonomi 
 
Skigruppas økonomi er god. Skigruppas drift går med overskudd, primært takket være stor 

dugnadsinnsats, inntektene fra våre sponsorer og fra lysløypebrevet. Styret har som vanlig prioritert 
sportslig aktivitet og opprusting av skiløyper og anlegg i sitt økonomiske arbeid. Oppsparte midler 

planlegges brukt bla ifm ytterligere oppgraderinger av dagens skiløyper, skileikområde og framtidige 

utbedringer av anlegg, maskiner og utstyr. 
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Sluttregnskap for den siste omleggingen av lysløypa er innlevert og godkjent. Resterende kr 163.000 
av berettigede spillemidler ifm denne omleggingen utbetales i mars 2012.  

 

De eldre løperne har som vanlig hatt stor deltagelse i renn utenfor bygda. Samtlige Norgescup (NC) 
renn og NM var denne sesongen lagt til Sør-Norge, og medførte lavere reiseutgifter enn normalt. 

Styret ønsker å tilby rammer som tillater satsning på høyt nivå for juniorer og seniorløpere som er 

blant de 30beste i NC, samt et noe lavere satsnings-/kostnadsnivå for de som ikke kvalifiserer til dette 

eller ikke ønsker satsing på høyeste nivå. 
 

Sponsoravtaler   

Skigruppas sponsorer 2011/12 var Nettbuss, Finor AS, NCC, Rema 1000 Nittedal, Glømmi Sport, 
SOLiD, Atea, Block Watne, DNB NOR, Fredriksens Regnskapsservice, Maxbo, Sommerro 

tannklinikk, Ellco Etikett Trykk, Åge Johansen A/S, Brente A/S, Sexy Hair, Løvlie AS, Shell 7/11 

Hakadal, Nittedal Karosseriverksted, Eukanuba ogSlattum Blomster. 
En stor takk rettes til våre sponsorer som muliggjør et godt og variert treningstilbud til våre 

medlemmer! Bygdas øvrige skiløpere har dessuten også glede av midlene som brukes på lysløypa og 

de andre skiløypene som skigruppa rydder og preparerer. 

 

Lysløypebrevet og bruktmessa  

Lysløypebrevet er et meget viktig bidrag til Skigruppas arbeid med skiløypene. Bidrag fra ca 350 

husstander synliggjør lysløypas popularitet og viktighet i midtbygda. De siste års debatt i Varingen om 
tilførselsløypene gjennom Kruttverksfeltet har ytterligere påvist viktigheten av lokal tilgang til 

skiløypene/marka.  

Bruktmessa ble pga flere års synkende oppslutning erstattet med en intern byttedag for skigruppas 

medlemmer. 
 

Medlemstall 
 

Medlemstall pr 31. desember 2011: 

 

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

eldre 

Totalt 

Kvinner  69 9 1 31 110 

Menn  93 24 2 79 198 

Totalt - 162 33 3 110 308 

Skiskolen har hatt 99 eksterne deltakere i alderen 4-8 år som ikke framgår av medlemstallene. 

 

Medlemsutvikling: 

 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Totalt 68 64 139 172 255 298 308 

 

 

 

Avslutning 
 

Årets skisesong var stabil og flott til våren plutselig dukket opp og skiføret ble borte rundt 25. mars. 

Styret er godt fornøyd med rekrutteringen blant de yngste, kursing av trenerne og med 
løypeprepareringen. Sesongens oppgraderinger av løypenettet og flytting av redskapsboden ble utsatt 

til kommende sommer/høst pga hhv værforhold og påvente av kommunale tillatelser. Vi vil som 

tidligere år rette en stor takk til alle som har bidratt. Dugnadsviljen blant løperne/deres foreldre er stor 
og avgjørende for aktivitetene våre. Vi vil avslutningsvis fremheve trenerne på alle nivåer, preppere 
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/mekkere, rodesjefene, Skistuejentene og markedsgruppa. Med det arbeid som legges ned i alle ledd 
står Skigruppa godt rustet til å møte neste sesongs utfordringer. 

 
 

 

Nittedal, 28.3. 2012 

 
 

 

 
 

Ivar Fjøsne   Geir Snekkerhaugen   Torgeir Byrløkken  

Leder    Sportslig ansvarlig   Rekrutterings ansvarlig  

   
 

Heidi Lyngstad  John Vestengen  André Fredriksen Stein-Tore Thy 

Sekretær/Marked Anleggsansvarlig Økonomiansvarlig Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg til årsrapporten: Regnskap og balanse 

Årsmøte NIL 2012, Side 82



   Skigruppa NIL

Resultatregnskap

Note jan-des 11 jan-des 10

 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Treningsavgifter 84.117 101.179
Inntekt egne stevner 134.422 104.085
Inntekt kafesalg kiosk 105.074 67.544
Inntektsbringende tiltak 35.000 28.196
Lysløypebrevet 37.300 1.850
Tilskudd løypekjøring 67.000 147.850
Sponsor og reklameinnt 255.000 209.905
Div tilskudd og støtte 121.338 145.304
Leieinntekt 12.600 21.460
Andre inntekter 68.171 31.840
Sum driftsinntekter 920.021 859.213

Driftskostnader
Startkontingenter 28.316 22.560
Utgifter samlinger og stevner 165.372 106.857
Utgifter egne stevner 47.737 58.361
Utgifter kafe/kiosk 46.938 12.804
Møter, kurs oppdateringer 22.415 21.942
Diverse aktivitetskostn 54.958 109.091
Lys,varme lokaler 61.705 52.303
Renhold 4.800 5.660
Kostnader lokaler/skistua 12.138 19.431
Kostnader lysløpe/utstyr 113.234 242.031
Gaver og premier 99.057 56.682
Drivstoff preppemaskin og scootere 11.770 13.209
Annonser 9.901 5.772
Forsikring 31.668 45.009
Bankgebyrer 254 301
Sum driftskostnader 710.263 772.012

DRIFTSRESULTAT 209.759 87.201

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 27.244 21.352
Sum finansinntekter 27.244 21.352

NETTO FINANSPOSTER 27.244 21.352

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 237.002 108.553

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 237.002 108.553

ÅRSRESULTAT 237.002 108.553

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 0 108.553
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 0 108.553

Hittilrapport for Skigruppa NIL Organisasjonsnr.
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   Skigruppa NIL

Balanse  pr. 31. desember 2011

Note jan-des 11 jan-des 10

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 1
Sum varige driftsmidler 1 1

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 137.987 88.482
Sum finansielle anleggsmidler 137.987 88.482

SUM ANLEGGSMIDLER 137.988 88.483

OMLØPSMIDLER
Varer 0 17.900
Bankinnskudd, kontanter o.l. 1.212.150 972.424
SUM OMLØPSMIDLER 1.212.150 990.324

SUM EIENDELER 1.350.138 1.078.807

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 1.310.360 1.073.358
Sum opptjent egenkapital 1.310.360 1.073.358

SUM EGENKAPITAL 1.310.360 1.073.358

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 39.358 5.029
Annen kortsiktig gjeld 420 420
SUM KORTSIKTIG GJELD 39.778 5.449
SUM GJELD 39.778 5.449

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.350.138 1.078.807

 
Underskrifter
 

Hittilrapport for Skigruppa NIL Organisasjonsnr.
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Skigruppa NIL

Budsjett 2012

Budsjett 2012 Regnskap 2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Treningsavgifter 95 000 84 117
Inntekt egne stevner 130 000 134 422
Inntekt kafesalg kiosk 100 000 105 074
Inntektsbringende tiltak 25 000 35 000
Lysløypebrevet 100 000 37 300
Tilskudd løypekjøring 87 000 67 000
Sponsor og reklameinnt 250 000 255 000
Div tilskudd og støtte 120 000 121 338
Leieinntekt 15 000 12 600
Andre inntekter 35 000 68 171
Sum driftsinntekter 957 000 920 021

Driftskostnader

Startkontingenter 40 000 28 316
Utgifter samlinger og stevner 150 000 165 372
Utgifter egne stevner 50 000 47 737
Utgifter kafe/kiosk 30 000 46 938
Møter, kurs oppdateringer 40 000 22 415
Diverse aktivitetskostn 60 000 54 958
Lys,varme lokaler 30 000 61 705
Lys lysløype 30 000
Renhold 7 500 4 800
Kostnader lokaler/skistua 28 000 12 138
Kostnader lysløpe/utstyr 175 000 113 234
Gaver og premier 50 000 99 057
Drivstoff preppemaskin og scootere 20 000 11 770
Annonser 9 500 9 901
Forsikring 30 000 31 668
Bankgebyrer 1 000 254
Sum driftskostnader 751 000 710 263

DRIFTSRESULTAT 206 000 209 759

Ekstraordinære investeringer

Investeringer lysløype/scooter/redskapsbrakke 450 000

Sum investeringer 450 000

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 25 000 27 244
Sum finansinntekter 25 000 27 244

NETTO FINANSPOSTER 25 000 27 244

Resultat -219 000 237 002
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Årsberetning for Friidrettsgruppa 2011 

Friidrettsgruppa har bestått av leder Jon-Ivar Iversen, nestleder Petter Wessel, kasserer 
Henning Villanger, styremedlem Ole Engebretsen og styremedlem Trond Engevik med Keith 
Redford som varamedlem. 

Sportslig Komite har bestått av Petter Wessel (leder), Morten Nilsen, Trond Engevik og Svein 
Hetland som medlemmer. Leder herretrim har vært Helge Dihle. I tillegg til SK har gruppa 
hatt flere komiteer i gang - banekomite – kiosk og loddkomite – sosialkomite – markeds- og 
sponsorkomite – arrangementskomite. 

Arrangementer. 

Styret har hatt 6 styremøte, mens Sportslig komite har ett møte. Vi har arrangert 8 stevner i 
år. I mai et kretsstevne med lokal deltakelse og så lagseriestevne 1. juni med deltakelse fra 4 
klubber på Romerike.  Et kaststevne ble avholdt i august, mens klubbmesterskapet ble 
avholdt 13/9 med drøye 30 deltakere og en seriedugnad i begynnelsen av oktober. 

Dessuten arrangerte vi som vanlig skolestevne for alle 6 og 7-klassingene i bygda – over 600 
elever. Dette arrangementet fikk vi i år også støtte fra NFIF siden vi hadde 10-årsjubileum.  
Vi takker Anne-Edith Corneliussen for hennes store bidrag under disse skolestevnene 
gjennom flere år. Vi har arrangert 5 innendørsstevner og ett av dem var KM i hopp u/tilløp.  

Vi hadde også i år friidrettsskole og med rekord-deltakelse – 78 utøvere var påmeldt. 
Dessuten har vi arrangert ’Småfarten’/Friidrettens dag og arrangert treningskvelder for 

rekrutteringsgruppa i NIL. To arrangemeneter for utviklingshemmede har vi også hatt – 
’Summer Olympics’ med ca 40 deltakere og Norge på langs – begge på 
Sentralidrettsanlegget. 

Andre aktiviteter. 

Herretrimmen holder stadig fram med brukbar oppslutning. Det er blitt avholdt 2 klubbaftener 
for barn og undgom med foreldre med rundt 50 personer til stede hver gang. Vi har hatt 
jordbær-party for de eldste 15 år + hos Oddbjørn Hjelmeset og pizzakveld for gruppen 11-14 
år på klubbhuset Morten Nilsen har vært på trenerforeningens årlige seminar på NIH. 

 I samarbeid med NFIF har friidrettsgruppa satt igang et klubbutviklingsprosjekt for at vi skal 
stå bedre rustet organisatorisk, økonomisk og sportslig når den nye tartanbanen kommer i 
august 2012. Vi har hatt flere gode dugnadsprosjekter i år som har gitt oss formidable 
inntekter, bla innsamling av mobiltelefoner i bygda, riving av Withbakken og opprydding på 
Lahaugmoen. I tillegg har det vært gode inntekter via diverse loddsalg. 

Sentralidrettsanlegget 

Etter iherdig innsats, særlig av Ole Engebretsen, så er baneprosjektet endelig avklart. 
Grunnarbeidet på den nye banen startes umiddlelbart etter påske 2012 og banen forventes 
ferdig rundt 1. august. Styret takker alle som har vært delaktige i denne prosessen som gjør 
at NIL friidrett vil ha en fullverdig tartanbane med 8 sprintbaner, 6 løpebaner rundt stadion, 2 
spydtilløp, 2 lengde/tresteg groper, høyde og stavanlegg, + kulering og diskosring. I tillegg 
kommer alt nytt utstyr som trengs på en friidrettsbane. Med det nye anlegget så starter en ny 
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’tidsalder’ for friidrettsgruppa hvor det blir mulig etterhvert å arrangere større stevner, trolig 
hyppigere stevner og med en økt tilgang av barn og ungdom til friidretten. 

Økonomi. 

Gruppen har i 2011 fokusert på å øke egenkapitalen til den nye banen, gjennom dugnader og moderat 
forbruk. Overskuddet ble dermed på kr 231.899,- og gruppen er nå i stand til å betale avtalt 
egenkapital til prosjektet. 

Annet. 

Hjemmesiden har vært hyppig oppdatert og i samarbeid med Varingen så  har vi hatt mange 
reportasjer fra friidrettsstevner. NIL har fått sin første innendørs kulering som vi bruker i 
Bjertneshallen. Konstruktører Keith Redford som har laget en ring som kan brettes sammen og kjøres 
vekk på 2 hjul. 

 

Sportslig rapport fra barne- og ungdomsgruppa. 

Treninger innedørs 

Innendørstreninga for gruppa 15 år + har foregått på tirsdager og torsdager på Bislet med 
trener Morten Nilsen, mens treninga til gruppa 11-14 år har foregått både i Bjertneshallen på 
tirsdager og i Tærudhallen på torsdager med Hans Petter Lindam, Berit Sylstad som trenere 
og med Sven Reme og Hroar Mikalsen som erstattere noen ganger. De yngste under 11 år 
trente før sommeren på Nittedal Ungdomsskole, men fra høsten av i Bjertneshallen. Før 
sommer-ferien var Tina Bråten, Naima og Jasmine Borg Tahri trenere for de yngste, mens 
fra høsten av har det vært Tina Bråthen,Thea Erika Kaltoft og Tina Ødegård. På søndager 
har Svein Hetland hatt trening for kastgruppa i Bjertneshallen på søndager og to 
treningsdager i Bjertneslabben. I tillegg har Trond Engevik hatt løpstreninger på mandager 
utendørs. 

Treninger utendørs 

Vi har hatt 6 trenere i gang. Thea Erika Kaltoft,Tina Bråten og Tina Ødegård har tatt seg av 
de under 11 år mens Hans Petter Lindam og Berit Sylstad har hatt gruppa 11-14 år, mens 
Morten Nilsen har hatt sprintgruppa 15 år + og Svein Hetland har hatt all teknisk trening, 
særlig kast og hekk. Mesteparten av treninga har foregått på Sentralidrettsanlegget, men 
noen treninger er blitt lagt til Stovnerbanen og Bislet for de eldste, mens gruppa 11-14 har 
hatt noen treningsdager på Romerike stadion. 

Konkurranser innendørs (des. 2010-april 2011) 

UM innendørs gikk i Steinkjer og det ble 2 gull ved Mathias B. Engevik på 800m i G15 og 
Kaisa Rokne i kule J16, mens Håkon Solli Henriksen tok bronse på 200m + 4 plass på 400m 
i G18/19 og Mathias tok bronse på 1500m. Meget sterk innsats uten flere av våre beste 
utøvere. Camilla Rønning debuterte på landslaget i kule og satte ny norsk aldersrekord i J16 
med 13,01 under landskampen mellom Norge, Sverige og Finland. Nittedal IL ble dessuten 
nr 7 i lagkonkurransen blant 70 klubber under Bamselekene på Stange som er Norges 
største barne- og ungdomsstevne innendørs. NIL tok hele 6 seire og Håkon Solli Henriksen 
satte kretsrekord på 200m i G18 med 22,74. Under KM for Akershus tok NIL 6 gull – 7 sølv 
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og 2 bronse-medaljer. Status etter innendørssesongen 2010/11 er at våre utøvere har satt 
64 nye senior, junior og aldersrekorder i klubben. Camilla satte aldersrekord i Norge i både 
J15 (desember 2010) og J16 kule i 2011 og Maia Rokne i kule i J13 (desember 2010) 

Konkurranser  utendørs (april-oktober) 

Utendørssesongen startet med Bruvollstafetten hvor både guttelaget (10-16 år) og jentelaget 
(10-16 år) vant. I Tyrvingstafetten ble laget i G15-19 nr 5 , G11-14 nr 8 og J11-14 nr 7 i den 
sterke konkurransen. I Ungdommens Holmenkollstafett ble laget i G14-16 nr. 3, J14.16 nr. 3, 
G11-13 nr. 5 og J11-13 nr. 6. Videre ble Martin Berntsen Engevik kretsmester i terrengløp 
G11. 

Nittedal IL kom lett til lagseriefinalen for klassene 11-14 år men ble der sist etter dårlig 
frammøte. 

Nittedal ble 3 beste klubb sammenlagt under Romerikelekene/Tyrvinglekene og nr 14 
separat i Tyrvinglekene – bare 11,5 opp til 8 plass. Vi var bare 29 poeng bak BUL som vant 
10.000 kr som beste lag sammenlagt(arrrangrklubbene telte ikke med). NIL tok 4 seire i 
Tyrvinglekene – Camilla Rønning i spyd og kule J16, Maia Rokne i kule J14 og Håkon Solli 
Henriksen på 400m med 49,21 i G18/19 , dessuten 5 annenplasser og 3 tredjeplasser. I alt 
tok Nittedal 35 medaljer tilsammen i de 3 store stevnene på Østlandet - Tyrvinglekene, 
Veidekkelekene og Norway Games. I år tok NIL 26 kretsmesterskap totalt inne/ute. Videre 
vant Mathias Berntsen Engevik 1500m hinder under Verdsspelen i Gøteborg på norsk 
årsbeste i klassen G15. 

Paul Redford ble tatt ut til å være med i spyd i E-cupen med seniorlandslaget i Tyrkia og 
satte pers med 67,55. Camilla Rønning ble tatt ut til VM i U18 og satte der ny norsk 
aldersrekord i J16 med seniorkula – 13,10 og var bare 19 cm fra finaleplass. Camilla deltok 
også senere på året i nordisk mesterskap for junior og ble nr 4 i kule. 

Under NCC-lekene i Lillestrøm for 13/14-åringer tok Maia Rokne gull i kule J14 , Torbjørn 
Moldestad fikk bronse i G14 og Henrik Lindam bronse på 60m + 4 pl. I lengde i G13 og 
Øystein Reme fikk 4 plass på 60m,200m og 600m .NCC-lekene er en norsk delmesterskap 
for disse to aldersklassene og 8 fylker deltok her.Resten av fylkene deltok i Osterøy og 
Stjørdal.   

Nittedal ble 10 beste klubb under Ungdomsmesterskapet i Fredrikstad  med 4 gull , 3 sølv og 
1 bronse. Mestere ble Camilla Rønning med gull i spyd og kule J16 (satte ny norsk 
aldersrekord kule 3 kg med 15,11 og fikk prisen som beste kaster under UM), Kaisa med gull 
i diskos J16, Mathias Berntsen Engevik med gull på 1500m hinder i G15. Det ble 2 sølv til 
Martine Nilsen på 100/200 i J17, Camilla Johnsen I kule J16 og bronse til Lena Marie 
Hansen i spyd J18/19.Ellers 4 pl. til Håkon Solli Henriksen på 200m i G18/19 og 5 pl.  på 
400m, Dina Storvik nr 4 i spyd J15 og Martine Nilsennr 4  i lengde J17. Under UM i 
mangekamp på høsten ble dessuten Camilla Rønning UM-mester i mangekamp J16 på ny 
kretsrekord og enda en gang ny norsk aldersrekord i kule – nå med 15,13. 

Under NM i junior i Kristiansand tok Paul Redford gull i spyd U23 og Camilla Rønning gull i 
U19 kule. Dessuten 4 plass til Camilla Rønning i spyd og 4 plass til Kaisa i kule, Håkon Solli 
Henriksen nr 7 på 400m og Lena Marie Hansen nr 7 i spyd og 8 i diskos. I tillegg kom 
Martine Nilsen til semi både på 100 og 200m. 
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Paul Redford tok bronse i NM senior med 69,04 og ny pers. Martine Nilsen til semi på 200m. 

Nittedal IL var bare 225 poeng fra å rykke opp i 1 divisjon for kvinner – noe laget trolig hadde 
klart hvis ikke skader på nøkkelpersoner under sluttspurten av sesongen.  Nå ble laget nr 5 i 
2 divisjon mens de 4 første rykket opp. NIL’s herrelag ble nr. 10 i 3 divisjon – vår nest beste 
plassering noensinne. 

Våre utøvere har satt 72 nye senior, junior og aldersrekorder utendørs i år i NIL og 3 
kretsrekorder – alle av Camilla Rønning og to nye norsek aldersrekorder ved Camilla 
Rønning i kule 3kg og 4 kg.  På årets norgesstatistikk for senior innehar Paul Redford 3 plass 
i spyd og Camilla 5 plass i kule mens vi på norgesstatistikken for aldersbestemte klasser har 
4 førsteplasser – 3 annenplasser – 7 tredjeplasser – 13 plasseringer mellom 4-6 – 7 
plasseringer mellom 7-10 og 19 plasseringer mellom 11-20. NIL’s utøvere mellom 13-19 år 
satte også ny bestenotering for klubben med 38699 poeng – basert på Tyrvingtabellen etter  
10 løp – 10 hopp – 10 kast og 10 valgrie øvelser og slo den gamle rekorden med over 400 
poeng. 

Dette er NIL’s Friidretts beste sesong noensinne og stor framgang i klubben med 
landskamper , en bronsemedalje i senior-NM, to junior-gull og 9 UM-medaljer  (4 gull) i en 
storartet sesong. Paul Redford og Camilla Rønning fikk bronsemerket av NIL under 
årsmøtet, mens Kaisa Rokne fikk et talentstipend av klubben.Videre er Camilla Rønning tatt 
ut på NFIF’s treningsprosjekter både  i kast og mangekamp mens Håkon Solli Henriksen er 
tatt ut på NFIF langsprintprosjekt (400m).  
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NIL FRIIDRETT   - Regnskap 2011

1. RESULTATSREGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP

Driftsinntekter Kontonummer 2009 2010 2011

Treningsavgift 1 001 69 000 46 900 42 650

Egenandel stevnedeltakelse fra 1. stevne a 500 kr. 1 002 0 19 530 11 300

Startkontingent fra andre lag 1 003 0 4 720 2 300

Støtte kommune– Friidrettskole 1 004 0 0 0

Friidrettsskole - kontingenter 1 005 9 600 14 300 18 300

Støtte skolestevne og treningshall utenbygds 1 006 8 000 10 300 0

Egenandel fra skolene 1 007 2 300 1 900 1 200

Kiosksalg (Netto) 1 008 19 809 16 918 0

Diverse 1 009 0 0 243

Dugnad 1 010 10 000 0 88 010

Støtte:      

NFIF – utstyrstøtte 1 101 5 900 0 0

Sponsorstøtte DNB/NOR 1 102 10 000 10 000 0

NIL -Grasrotmidler 1 103 2 158 6 993 9 696

NFIF - integrasjonsmidler 1 104 25 000 0 25 000

NIL - Kulturtilskudd og Lam-midler                         1 105 22 987 18 448 37 927

NIL - grunnbeløp + medl. St. (kommunen) 1 106 16 510 19 061 13 300

NIL - Driftstilskudd  bane 1 107 5 833 45 375 30 000

Div 1 108 2 978 240 7 223

Delsum Driftsinntekter 210 075 214 685 287 149

Baneinntekter

Andelsbrev 1 201 12 500 500 500

Støttemedlem 1 202 750 0 250

Dugnad 1 203 14 700 19 000 3 750

Lotterier 1 204 4 174 21 537 42 485

Sponsing bane 1 205 30 000 0 0

Reklame 1 206 0 65 000

Salg av effekter (netto) 1 207 12 087 9 600 0

NIL- Tilskudd øremerket bane 1 208 25 000 30 000 0

Diverse 1 209 1 036 4 105 321

Årlig sponsorbeløp fra Glømmi 1 210 0 0

Overskudd grillkveld 1 211 0 0

SUM inntekter Bane 100 247 84 742 112 305

Sum Inntekter: 310 322 299 427 399 454
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Driftskostnader

Startkontingenter 2 001 43 143 80 420 86 442

Leie Tærudhallen 2 002 3 700 990 4 208

Annonser Varingen              2 003 2 125 5 584 2 873

Premier skolestevne   og annet           2 004 9 952 12 430 1 428

 Innkjøp varer - stevner 2 005 0 0 2 644

Innkjøp utstyr 2 006 37 788 11 353 30 739

Kurs trenere                         2 007 1 090 550 3 327

Vedlikehold grusbanen 2 008 5 250 0 4 200

 Reisestøtte ifm NM m.m   2 009 0 4 788 9 500

Treningsavtale Compo Consult 2 010 10 000 10 000 0

Forsikring 2 011 1 276 112 1 473

Kontringent Akershus friidrett 2 012 5 500 8 050 8 900

Støtte til kjøp av klubbdrakter (jfr. 1104) 2 013 0 10 892 0

Diverse       , inkl. klubbkvelder                        2 014 4 675 7 308 9 448

0

Delsum driftskostnader 124 499 152 477 165 181

Banekostnader

Prosjektering bane 3 001 0 40 405 0

Rente & avdrag bane 0

Utgifter for å få inn sponsor/andelsbrev 1 009 0 0 0

Sum kostnader bane 0 40 405 0

Sum kostnader 124 499 192 882 165 181

RESULTAT 185 823 106 545 234 273

BALANSE:

IB 01.01 296 942 403 486

UB 31.12 403 486 637 759

Endring i året: 106 544 234 272

Resultat Herretrimmen -2 374

Resultat Friidrett inkl. Herretrimmen 231 899
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TENNISGRUPPA  2011                  

 

Styret har bestått av :    Leder.   Per Inge Dalelid    

      Nestleder.  Knut-Eirik Bartnes 

      Kasserer.  Karl Oskar Hagen 

      Sekretær.  Dag Andreassen    

                                Materialforvalter.               Karl Oskar Hagen 

                   Styremedlem.                     Svein Are Lapstun  
                   Varamedlem.               Magnus Poulsson 

                     

Sportskomiteen har bestått av:   Leder.   Knut-Eirik Bartnes    

         Svein Are Lapstun 

         Magnus Poulsson 

          

 

Hallkomiteen har bestått av:   Leder.   Karl Oskar Hagen 

         Bjarne Nyhagen 

                                     

                                                                                                                                

                       
Anleggskomiteen har bestått av:   Leder.   Karl Oskar Hagen 

         Klas Hansen 

         Per Inge Dalelid 

                                                                                                                               Bjarne Nyhagen 

                                    Dag Andreassen 

                       

                                                                                                                                 

Arrangementskomiteen har bestått av:  Leder.                              Per Inge Dalelid 

                       Inger-Reidun Hagen 

         Oddbjørg Andreassen   

            
          

Valgkomiteen har bestått av:                   Per Inge Dalelid 

         Pål Lindland    

      

Det har vært avholdt 1 årsmøte og 9 styremøter. 

 

 

ÅRSBERETNING FRA STYRET. 

 

 

Året 2011 har blitt gjennomført på tradisjonelt vis. Vi har hatt stor aktivitet hele året. Som nevnt i fjorårets beretning har 
vi juniorspillere som deltar i turneringer. Flere av våre seniorspillere deltar på  nasjonalt nivå.  

I løpet av 2011 fikk Tennisanlegget en ny nabo. Imidlertid tok de seg vel til rette og fylte ut et betydelig areal  på 

NIL og Tennsigruppas’ eiendom.  

Etter mye arbeide fra styret i Tennisgruppa samt leder i NIL-hovedlaget, har vi fått en rimelig bra kompensasjon. Vi har 

fortsatt betenkeligheter med drening/avrenning fra nabotomten. Dette har vi meldt til kommunen og utbygger. Til våren får 

vi svar på om vår bekymring er reell eller ikke. 

Det siste året er det utført ytterligere forbedringer av taket på hallen, og det er lagt nytt tak på det ene klubbrommet som 

hadde store vannlekkasjer. I tillegg er det uført automatisk styring av lyset i hallen ved hjelp av bevegelsessensorer, og 

termostatstyring av varmeviftene for å opprettholde ønsket temperatur i vintermånedene. 

Våre utebaner holder høy standard. Flere av våre beste nasjonale spillere berømmer kvaliteten og hevder de er blant de 

beste i landet. Dette er takket våre mange ildsjeler.  

Knut Eirik Bartnes er sportslig leder. Det henvises til beretningen fra sportskomiteen.      

 

Tennisgruppa har mange ildsjeler som deltar på dugnader .Pga. dette klarer vi å drive anlegget på forsvarlig måte til lave 

kostnader. 

 

Vi har deltatt i flere fora for å synliggjøre tennisgruppa. Vi håper på flere medlemmer som kan få glede av vårt flotte 

anlegg. 
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ÅRSRAPPORT FRA SPORTSKOMITEEN.    
 

Det har  i 2011-sesongen fortsatt vært bra deltakelse på kurs. ca 70 - 80 personer har hatt ukentlig trening med våre trenere 

Patrik Christiansen, Helvio Oliveiro og Knut Eirik Bartnes . Det er en liten nedgang blant juniorene ( ca 35 spillere) , mens 

det er en stabil seniorgruppe som er omtrent på samme størrelse.  

 

Knut Eirik Bartnes har hovedansvaret for organiseringen av treningene, samt sportslige arrangementer i klubben. Alle som 
går på kurs viser fin fremgang og forbedrer stadig sine prestasjoner. Vi har tilbud til alle som vil spille tennis, uansett alder 

og nivå.Vi har i løpet av 2011 sesongen mistet noen spillere som har sluttet av naturlige årsaker. Samtidig har vi fått noen 

nye, slik at antall spillere som trener regelmessig er stabil. Vi har fortsatt få turneringsspillere, men ser at det er fremgang 

blant de som er født i 2000 og 2001. Vi har noen talentfulle og ivrige spillere i den alderen som vi har ekstra fokus  på. 

 

Vi har 3 trenere i klubben som deler på oppgavene. Patrik Christiansen 26år  er ny trener fra 2011. Han er en tidligere 

toppspiller på juniornivå, var på landslaget under 16 år, og spiller på NIL-Tennisgruppas’ divisjonslag. Helvio har vært 

trener i klubben tidligere og er tilbake nå. Knut Eirik ( 45 år) har fortsatt rollen som hovedtrener og sportslig leder, samt 

nestformann i klubben.  Andelen fra  kurs- og trening gir fortsatt  tilfredsstillende inntekter til klubben 

 

Vi har også i år deltatt med to lag i NM-lag. 1stelaget var  i 2divisjon i år, hvor nivået er ganske høyt. Etter å ha  

 tapt noen jevne kamper, og slitt med skadeproblemer i høstkampene, rykket laget ned i 3divisjon igjen. Laget har bestått av 
Svein Østby, Patrik Christiansen, Svein Are Lapstun, Eldar Høe, Marius Lande’n , Knut-Eirik Bartnes og Erik Gabrielsen.  

 

NIL-Tennisgruppas’ 2lag har har hatt problem med å stille fullt lag til noen kamper og holder plassen i 4divisjon.  

Magnus Poulsson har vært kaptein på dette laget.  Målsettingen for begge lagene er opprykk i 2012 igjen. 

 

Vi innførte lagtrening for potensielle lagspillere på onsdager, torsdager og fredager  ettermiddag / kveld fra høsten 2009. 

Dette er populært og har fortsatt også i 2011 sesongen. Vi har fått noen gode spillere fra andre klubber som deltar på disse 

treningene og er med å heve nivået på treningene,  

 

Henrik Paulsen født i 1996 er vår beste juniorspiller og trener med de beste i klubben.  Han er pr. i dag  ranket som ca. nr 

30 i Norge blant de under 16 år. 

Vi har også i år arrangert en vellykket sommerleir hvor Knut Eirik stod som ansvarlig, med hjelp fra en svenske Håkan 

Johansson . Det var ca. 30 påmeldte barn i alderen 6 – 14år. Det ble spilt tennis og utøvd diverse andre idrettslige 

aktiviteter  i første uka av skoleferien, og  ble avsluttet med grilling. Sommerleiren var  positivt og bra gjennomført, og vi 

håper på enda flere deltakere neste år.  

Det har også blitt arrangert klubbkamper mot Follo Tenniskrets  og Golia Tennisklubb i 2011 for de yngste og mindre 

erfarne tennisspillerne. Dette er veldig positivt og gøy, og vi satser på samme opplegg  i 2012 . Det er allerede avtalt 2 

kamper  i  mars 2012. 

Det er bra aktivitet i tennismiljøet i Nittedal selv om det er plass til flere aktive på tenniskursene, særlig blant de yngste 

skolebarna. Planene for 2012 viser at  det skal arrangeres 5-6 relativt store nasjonale turneringer i Nittedal, med hovedfokus 

på Hardhausen som er  Norges eneste 5sets turnering helt fra første runde. Disse turneringene har etter hvert fått ry på seg 

for å være meget gode, og vi ser at det kommer flere og flere spillere utenfra med høyt nasjonalt nivå, særlig på 
Hardhausen. Denne turneringen blir brukt av mange som oppkjøring til NM. Svein Are og Knut Eirik er ansvarlige 

turneringsledere. Det jobbes med å få inn sponsormidler til denne Hardhausen som arrangeres i siste uken av juli og 

begynnelsen av august. 

Veteranlaget kom på 3dje plass (av 6) i veteranserien (pulje 6) sommeren 2011 og har  to seire og to tap i inneserien  
(pulje 2) 2011/2012. 

Sportskomiteen takker for et fint år med mye fin Tennis, og vi gleder oss til å se enda flere på tennisbanene i tiden som 

kommer. 
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ÅRSRAPPORT FRA HALL-KOMITEEN. 

Inntektene for vinter- og høstterminen er lavere enn budsjettert. Kostnadene for drift av hall er høyere enn budsjettert og 
skyldes i hovedsak at det er kjøpt inn ny- brukt gulvvaskemaskin som erstatning for den gamle som var defekt. 

Strømkostnadene er på ca. kr. 121.000,- og tilnærmet som budsjettert. Det planlagte ENØK-prosjektet for hallen er 

gjennomført som et forsøk  på å få  ned strømforbruket.  Ved automatisk styring av lyset har vi oppnådd  betydelig  redusert 

driftstid på lysrørene i hallen, og som gir lengre intervaller mellom hver utskifting. Automatisk styring av varmeviftene er 

under utprøving, og så langt i vinter har temperaturen i hallen vært komfortabel.  

Prisene for leie av timer i hallen er uforandret inntil styret og hallkomiteen måtte bestemme noe annet. Eventuell 

prisjustering vil gjelde f.o.m. 2. termin 2012. 

Priser for leie av timer i hallen: 

Ukedag   -   klokkeslett.                         Timepris for medlemmer  ( betalt årsavgift )    Timepris for ikke medlemmer  

Mandag  -   fredag  08.00  - 17.00                              kr. 130,-                                                        kr. 160,- 

Mandag  -   fredag  17.00  - 23.00                              kr. 160,-                                                        kr. 190,- 

Lørdag    -  søndag 09.00  - 22.00                               kr 160,-                                                         kr 190,- 

Prisen for leie av lokale til festlige anledninger er kr. 1.700,-. 

Møter og lignende på hverdager kr. 600,-.  

Konfirmasjoner og lignende på lørdager eller søndager kr. 1.000,-.  

Prisene gjelder inntil styret måtte bestemme noe annet.  

 

 

ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSKOMMITEEN 

 

Innbetalt årsavgift for bruk av utebanene er  noe høyere enn forrige sesong. Første dugnad startet  

23 april med rydding på anlegget. Etter den vanlige dugnadsinnsatsen med opprydding på banene, legging av ny grus og  
påfølgende valsing, ble banene åpnet 14 mai. 

Takket være god innsats med forarbeide før åpning, har banene holdt bra standard under hele sesongen, unntatt bane 4 som  

ble noe løs etter påføring av ny grus. Generelt er tilbakemeldinger positiv fra turneringsspillere utenfra  når det gjelder 

standarden på banene og anlegget generelt. 

Kostnadene for drift av uteanlegget er litt lavere enn budsjettert. Den største posten er innkjøp av 12 tonn rødgrus som 

utgjør  ca. halve driftsbudsjettet. 

Utebanene ble stengt 10oktober. 

 

Sikring mot flom: 

Også i år var det en periode med flom og hvor pumpesystemet ble tatt i bruk. Flommen  

gjorde ingen skade på anlegget. Uten flomvollen ville vi fått ødeleggelser på utebanene , og mye av utesesongen ville  

sannsynligvis  blitt ødelagt. 
 

Årskontingent  for å kunne benytte utebanene i 2011 var : 

 

Senior                   Kr,   900,- 

Junior                   Kr.    500,- 

Familie                 Kr. 1.400,- 
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 

 

Klubbens inntekter, utgifter, balanse og budsjett fremgår av vedlagte regnskapsoversikt. 

Totalregnskapet viser et underskudd på kr. 22.097,- 

 

Regnskapet er revidert og godkjent, og revisors rapport foreligger. 

 

 

 

Antall medlemmer for 2010 ( som medlemmer regnes alle som har betalt årsavgift ) 

 

Senior                     55 ( 36  i 2010)        ( iberegnet styremedlemmer ) 

Juniorer                      6 (  6  i 2010)         ( jr. i fam. medlemskap ikke medregnet ) 

Familie      20x3=    60     ( 84  i 2010)        ( som gjennomsnitt regnes 3 medlemmer pr. familie )  * 

Totalt                   121    ( 126 i 2010)  

 

 Vi har i de siste årene registrert en nedgang i familiemedlemsskap år for år. 

 

 

 

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET FOR 2012. 
 

I budsjettett for 2012 er lagt til grunn inntekter og utgifter fra 2011 for de fleste postene. 

Se forøvrig vedlagte budsjett som er satt opp i balanse. 

 

Det arbeides som vanlig med salg av timer i hallen, med kurs og treningsvirksomhet samt å få flere til å melde seg inn som 

medlemmer som er nøkkelen til å få adgang til utebanene. 
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NIL Tennisgruppa regnskap 2011  Budsjett 2012
INNTEKTER periode 01.01.11til 31.12.11

BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT

2011(1000 kr.) 2011 ( kr. ) 2012(1000 KR.)

3110 Salg av trøyer / drakter 5 0,00 5

3120 Sponsorinntekter 0 0,00 0

3125 Reklameinntekter 12,5 7500,00 20

3200 Kiosksalg 3            1 314,50 1,5

      

3320 Startkontingent egne stevner 20 17200,00 25

3400 Offentlig tilskudd 35          45 360,00 45

3402 Refusjon av MVA 12,5

3405 Andel avUSBL midler 15

3600 Leieinntekter ( utleie lokale ) 20          28 500,00 20

3605 Hall-leie 210        172 777,50 150

3910 Trening /Kurs/Tennisskole 200        122 800,00 100

3925 Treningsavgift 0

3920 Årskontingent 60        100 620,00 70

8040 Renteinntekter 15          16 379,00 15

Sum inntekter 580,5        512 451,00 479

KONTO
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NIL Tennisgruppa regnskap 2011  Budsjett 2012
UTGIFTER   periode 01.01.11il 31.12.11

BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT

2011(1000 kr.) 2011 (kr. ) 2012(1000 kr.)   

4010 Startkontingent ute 10 8400,00 10

4110 Stevneutgifter 2 0,00

4115 Stevneutgifter (premier ) 5 800,00 5

4120 Stevneutgifter (baneleie ute) 0 0,00 0

     

4200 Treningsutgifter (baller og  utstyr ) 20 26178,00 25

4220 Treningsleir 10 10000,00 10

4300 Materiell for videresalg ( trøyer ) 0 0,00 0

4310 Klubbdrakter 25 0,00 25

4320 Turneringsutgifter 0 0,00 0

     

6310 Drift av Hall 35 49118,94 35

6320 Kommunale avgifter 9 6871,00 9

6340 Strøm 120 121297,77 110

6360 Rengjøring av hall og klubbrom 10 7735,00 12

6390 Investeringer Kjøkken og klubbrom 5 1327,00 5

6540 Inventar  ( møbler etc.) 20 0,00 20

6600 Rep. og vedl.hold / hall / byggning. 70 99500,00 25

6610 Flomsikring ( pumpearrangement ) 20 4140,75 5

6620 Reparasjon / vedl.hold  uteanlegg 10 12245,00 15

6621 Utbedring av adkomstvei

6630 Drift Uteanlegg 35 33682,90 35

6640 Prosjekt ENØK  for hallen 50 47934,00 10

6800 Kontorrekvisita 3 478,00 1

6810 Data/EDB kostnad (n3sport-etc.) 1 0,00 1

6820 Styre / komiteutgifter /årsting 10 2901,50 8

6840 Annonser 5 7383,00 8

6841 Reklameutgifter 5

6860 Utdanning - trenere 5 0,00 5

6900 Telefon, fax, internett 7 4682,00 3,5

6940 Porto 2 548,00 1

 

7140 Reiseutgifter 0 6120,00 0

7300 Kioskvarer , dugnad, møter etc. 3 0,00 1

7410 Kontingenter  forbund og krets 23 22895,00 24

 

7500 Forsikringer 65 60090,00 65

7830 Korreksjon for feilkontering 0,00

8170 Bankgebyr 0,5 221,00 0,5

                       

Sum utgifter 580,5 534548,86 479

Sum budsjetterte intekter og tilskudd #REF!

Sum budsjetterte kostnader 479

Diff. #REF!

KONTO
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NIL TENNISGRUPPA 15.01.2012Dato:
Side:   1 12

ReeltInngående Utgående

Balanse

Konto Tekst balanse i periode balanse

-  1Periode:
Regnskapsår: 2011

Eiendeler
Omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter o.l.

        813,50       2 361,00 1900 Kasse, kontanter       1 547,50

     10 849,64      38 586,96 1920 Bankinnskudd  brukskonto      27 737,32

    -33 761,00     641 452,98 1921 Bankinnskudd høyrentekonto     675 213,98

          0,00          24,11 1950 Bankinnskudd for skattetrekk          24,11

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.     704 522,91     -22 097,86     682 425,05

SUM Omløpsmidler     682 425,05    704 522,91     -22 097,86

SUM Eiendeler     682 425,05    -22 097,86    704 522,91

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Over-/underskudd

     22 097,86      22 097,86 8800 Årsresultat (underskudd)           0,00

SUM Over-/underskudd           0,00      22 097,86      22 097,86

Opptjent egenkapital

          0,00    -704 557,91 2050 Annen egenkapital    -704 557,91

SUM Opptjent egenkapital    -704 557,91           0,00    -704 557,91

SUM Egenkapital    -682 460,05   -704 557,91      22 097,86

Gjeld
Kortsiktig gjeld

          0,00          35,00 2600 Forskuddstrekk (skatt )          35,00

SUM Kortsiktig gjeld          35,00           0,00          35,00

SUM Gjeld          35,00         35,00           0,00

SUM Egenkapital og gjeld    -682 425,05     22 097,86   -704 522,91

Idrettens foreningsregnskap Standard  Versjon 5.1.1600 Side   1





Årsmøte 2012 

 

 

Hjertetrimmen innkaller herved til årsmøte, onsdag 1. februar då. i NIL-huset etter treningen. 

 

 

Forslag til dagsorden: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2. Valg av ordstyrer og referent. 

3. Årsmelding 2011. 

4. Regnskap m/revisorberetning  for 2011. 

5. Budsjett for 2012. 

6. Valg. 

7. Eventuelt. 

 

 

Årsmøte 2. februar 2011 

Nytt styre sammensatt som følger: 

 

Leder Øyvind Øyås, fortsetter 1 år   på valg 2012 * 

Kasserer Einar Berger, fortsetter 1 år på valg 2012 * 

Sekretær Bodil Pettersen, valgt for 2 år på valg 2013 

Styremedlemmer: 

Åge Henriksen, valgt for 2 år  på valg 2013 

Gunvor Ruus, fortsetter 1 år  på valg 2012 * 

Arne Glorvigen, fortsetter 1 år  på valg 2012 * 

Adolf Trondsen, fortsetter 1 år  på valg 2012 * 

Valgkomite:   

Cathrine Filstad    på valg 2012 * 

Egil Kristiansen    på valg 2012 * 

 

Totalt 7 personer på valg (*) 

 

 

Årsmelding 2011 

 

Hjertetrimmen har mottatt kr. 4.000,- i gave fra Sparebank1.  Antall medlemmer fordelte seg med 29 på våren 

og 31 på høsten. Ny trener, Lill-Jorun startet opp høsten 2011 og hun er positiv til å trene oss neste sesong, 

2012/2013. Treningsavgiften har vært kr. 400,- pr. semester. Ingen styremøter er avholdt i perioden, kontakt 

opprettholdt pr. e-post. Kasserer har kjøpt inn førstehjelpsveske som blant annet inneholder vanlige bandasjer, 

kompresser etc. Nitroglyserin er reseptbelagt.  Lill-Jorun meddeler at hun har førstehjelpskurs. 

  

 

    



Hjertetrimmen

Regnskap for tiden 1/1-31/12-2011

Forslag budsjett

Regnskap 1. halvår 2011 Regnskap 2. halvår 2011 Regnskap pr. 31/12-2011 Budsjett for 2011 for 2012

Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

Beholdning 1/1-2011 31 242,6 38187,6

Kontingenter  29 medl.(1 dobb.bet) 12 000,0 12000 24000 20800 22400

Gave fra Sparebanken 4 000,0 0 4000 4000 3000

"Grasrotmidler" Nittedal IL 747,0 739 1486 2400 2400

Andel omskomp. 2009 fra NIL 700,0 0 700 0 0

Renteinntekter 0,0 366,62 366,62 200 300

Annonse Varingen 0,0 970 970 1500 1000

Førstehjelpsveske(Bud. Tren.utsyr) 0,0 427 427 3000 3000

Honorar L.B.Melhus/L-J.Elvestad 10 500,0 10500 21000 26000 25200 (20+16)

Kurs /opplæring ny instruktør 0,0 0 0 0 0

Utlegg årsmøte m.v. 0,0 0 0 400 400
Bankkostnader 2,0 0 2 50 30

Sum 17 447,0 10 502,0 13105,62 11897 30552,62 22399 27400 30950 28100 29630

Over/underskudd 6 945,0 1208,62 8153,62 3550 1530

Ny beholdning (30/6)(31/12) 38 187,6 39396,22 39396,22 37866,22

Antall medlemmmer 29,0 31 27+25 28+28

(1 medl. har bet. dobb.1.halvår,  (29*400+1)=12.000,-

Tilbakebet. 2. halvår) (31*400-1)=12000

Instruktør er selvstendig næringsdrivende fra 1/1-2009.

Nittedal,31/12-2011

Einar Berger   (kasserer)
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