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1. Nittedal Idrettslags organisasjon  

1.1 Styrets sammensetning  
  

Hovedstyret i Nittedal idrettslag har i 2018 bestått 

av følgende medlemmer:   
  
• Sverre Torjuul (Leder)  

• Ingrid Tveit (Organisasjonsansv./Nestleder)  

• Kristian Bjerke (Anleggsansvarlig)  

• Ragnar Præstun (Økonomiansvarlig)  

• Terje Ravnsborg (Markedsansvarlig)  
 

I tillegg har styret hatt følgende varamedlemmer:   
 

• Jaakko Mikkonen (1. varamedlem)  

• Finn Ove Søfting (2. varamedlem)  

• Evy Stavik (3. varamedlem) 
 

Gruppene er ledet av: 

• Bård Wæhle (Leder Skigruppa)  

• Arthur van Rheenen (Leder Tennisgruppa)  

• Ellen Brevik (Leder Rekrutteringsgruppa)  

• Hanne Tangen-Nilsen (Leder Friidrettsgr.)  

• Øyvind Nygaard (Leder Fotballgruppa)   

• Jan Magnar Ingebrigtsli (Leder 

Innebandygruppa)  

• Arne Bekkevold (Leder Hjertetrimmen)  
  
 

I tillegg til ovennevnte har 

følgende hatt verv i 

idrettslaget:   

  

Kontrollutvalget:   

- Kine Lidsheim 

- Hege Rustad 

- Hege Sveen 

 
  
Valgkomité:   

- Torbjørn Sørli  

- Susanne Hallberg 

Ringstad 

  

Lov og utmerkelseskomiteen:   

 

• Erik C Wollan 

• Bente Skari 

• Dag Fodstad 

• Karen Johansen 

• Ole Jørgen Tallaksrud 
 

 

Kunstkomitéen:     

- Lars Ø. Andresen  

- Anne Kari Scharp  

- Egil Pettersen  

- Turid Bye Eidsvåg  

- Bjørg Eggimann  

- Karen Johansen  

1.2 Organisering hovedstyret i NIL   

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

økonomiansvarlig, markedsansvarlig, anleggsansvarlig og organisasjonsansvarlig. 

Sistnevnte er også nestleder i idrettslaget.  Hovedstyret har i 2018 sett på organisering av 

styret i forhold til oppdatert lovverk som er godkjent av Akershus Idrettskrets.  

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter og et ekstraordinært årsmøte. 

  



   

2. Administrasjon av Nittedal idrettslag  

2.1 Medlemsregister og -utvikling  

NIL hadde ved utgangen av 2018 2086 betalende medlemmer. 

NIL har i løpet av 2018 gått over til systemet Spoortz medlemsregister og fakturering.  

Implementering av denne løsningen går inn i 2019.  

 

2.2 Administrasjonen  

Jørgen Klem ble 1. august ansatt som Daglig leder i NIL i 100% stilling. 

Dette ble vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 3. juli 2018 

Frode Meiltoft har siden 2016 vært ansatt som administrasjons sekretær i 60 % stilling.    

Meike Hesselink ble i mars 2018 ansatt som Sportslig utviklingsansvarlig NIL på 

prosjektkontrakt. Avtalens økonomiske fundament for denne stilling er som følger: 

- Friidrett 35%, Ski 15%, NIL Klubben 25% og NIL Hovedstyret 10% 

 

2.3 Vedlikehold Klubbhuset  

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

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

«vaktmesteren» 

Toaletter er pusset opp og det har kommet nye møbler i Ringnes delen i 2018. 

Det er også hentet inn tilbud på lys anlegg – dette vurderes av det nye styret i 2019. 

2.4 Utleie Klubbhuset  

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

utleie av selskapslokalene i 2018. Askepott Catering er fortsatt en av idrettslagets viktigste 

leietakere.  

NIL vil fra august/september leie ut ca. 60kvm i kjeller til prosjektet BUA. Dette er en nasjonal 

forening som jobber for at barn og unge skal på mulighet til å prøve flere og mer varierte 

aktiviteter. Her kan man låne utstyr av god kvalitet gratis til sport og friluftsliv. 

NIL har mottatt kr. 300 000 fra Gjensidige Stiftelsen for oppussing av lokaler og nytt 

inngangsparti. Oppussing vil skje i løpet av vår/sommer 2019. I tillegg har kommunen 

bevilget kr. 120 000 til dette prosjektet, samt at BUA har midler til prosjektet. Kommunen vil 

utlyse stilling til denne jobben (50%) og oppfordrer aktuelle personer i NIL til å søke. 

NIL er per dags dato i forhandlinger med NK vedr. Husleie for lokalene som NK skal leie. 

2.5 Regnskapsføring i NIL  

I 2018 har regnskapsføringen vært stabilisert og fungert tilfredsstillende i forhold til 

eksisterende rammebetingelser. Løpende bistand fra Økonomibistand har vært nødvendig 



   

for å oppnå ønsket kvalitet.  Bistanden har omfattet lønnsutbetalinger, oversikter 

over skatter/avgifter, samt avstemning av regnskap.  

I løpet av 2018 ble det imidlertid konkludert med at regnskapsløsningen ikke var optimal for 

NIL, samtidig som kostnadene var for høye. I løpet av høsten 2018 ble andre alternativer 

vurdert og det ble besluttet å gå over til systemet Tripletex med støtte fra NIBE regnskap as. 

NIBE regnskap as holder til på Olavsgaard og har forankring i Nittedal. Det nye systemet er 

nå implementert og driften vil bli tilpasset og optimalisert gjennom 2019. NIL forventer at de 

totale kostnadene over tid vil bli lavere enn tidligere. 

I arbeidet med ny regnskapsløsning ble det klart at NILs mange bankkontoer vanskeliggjorde 

regnskapsføringen og førte til unødige kostnader på flere områder. I tilknytning til valg av ny 

løsning ble det samtidig besluttet å samle NILs likviditet i henhold til retningslinjene i NIFs 

økonomihåndbok. I januar 2019 ble derfor 13 kontoer i Sparebanken1 avsluttet og NILs 

likviditet ble i prinsippet samlet i en driftskonto og en sparekonto. I tillegg ble også Tennis 

sine bankkontoer overført til samme kontoer. NIL har dermed lagt grunnlaget for en rasjonell 

og mest mulig økonomisk likviditetsforvaltning. Samtidig har gruppene beholdt sin 

egenkapital i regnskapet, slik at gruppene har samme råderett over egen økonomi som 

tidligere. 

Samlingen av NILs likviditet tidlig i januar 2019 viste seg også å ha en annen effekt. I 

forbindelse med søknad om spillemidler til prosjektene for opprustning av tennishallen og 

nytt kunstgress på 8-er banen fotball viste det seg at NILs oppsplittete likviditet ikke ble 

godkjent av verken Nittedal kommune eller Akershus idrettskrets som nødvendig sikkerhet 

for økonomisk gjennomføringsevne for disse prosjektene. Dette kom imidlertid på plass etter 

samlingen av likviditet. Fremover vil dermed NIL ha stor nytte av at likviditeten er samlet i 

forhold til søknader om spillemidler. 

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

årsmeldingene fra de ulike gruppene.   

4. Anlegg  
4.1 

Igjennom 2018 har det blitt jobbet svært aktivt på anleggssiden for å møte fremtidens behov i 

NIL. Det er ikke blitt utviklet nye anlegg i 2018 av NIL, men vi har anlagt nytt miljøvennlig 

kunstgress på 5’er banen og gitt plass til rulleklubben nede på sentralidrettsanlegget. 

Kunstgressprosjektet er dessverre ikke blitt 100% ferdig da det tidlig ble oppdaget noen 

utfordringer med drenering. Rulleklubben er heller ikke 100% ferdig, men de håper å ha alt 

klart i løpet av forsommeren 2019. Rulleklubben gjør nå alt på dugnad, da den største 

rampen er ferdigstilt av leverandøren. 

Vi startet året friskt med å legge frem Nittedal Arena(flerbrukshall på gressletta) som vi la inn 

i langtidsplanen på årsmøtet i fjor. Vi søkte støtte hos NK, NIR og Karu eiendom(Utbygger 

Bjertnes). Det viste seg dog raskt at det ville bli svært vanskelig å gjennomføre dette 

prosjektet pga. det pågående arbeidet med reguleringsplan for Bjertnes. Vi prøvde å få NK til 

å justere reguleringsplanen før den skulle godkjennes av kommunestyret, men dette lot seg 

ikke gjøre. Det vi dog fikk til, var å få inn muligheten til å anlegge garderobe på 

sentralidrettsanlegget. Dette fikk vi inn i planen i tolvte time etter intens jobbing mot politisk 



   

ledelse. Noe som gjør at vi endelig kan få realisert drømmen om en etterlengtet 

garderobe for egne og gjestende spillere på sentralidrettsanlegget.  

Til erstatning for Nittedal Arena besluttet hovedstyret sammen med fotballgruppa at 

etablering av kunstgress på gressletta skulle bli neste mål. Forankring i NIR og NK ble utført 

og kom inn i NK sin prioriterte plan. Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning og senere 

innsending av spillemiddelsøknad ble gjennomført. Det var mye jobbing for å få nødvendig 

finansiering på plass, men da vi fikk tildelt 1,5mnok fra Sparebank1 stiftelsen jln, så løsnet 

det, og banken kunne lempe på noen forutsetninger i sin bankgaranti. Vi fikk i februar 

tilbakemelding om at finansiering er OK fra fylkeskommunen som behandler 

spillemiddelsøknaden. Endelig svar får vi i løpet av vår/forsommer 2019. 

Høsten 2018 ble nytt kunstgress på gressletta anlagt og vi mottok 150tnok fra 

sparebankstiftelsen til dette miljøvennlige prosjektet. Samtidig med kunstgresset startet man 

arbeidet med byggesøknad for etablering av ny garderobe. Vi har hatt en lang prosess med 

kommune og eier av modulbygget for å kunne få en godkjent byggesøknad. Det gjenstår 

fortsatt noen små detaljer som vi håper er avklart i løpet av våren. Det som må trekkes frem i 

denne saken er at NIL har måttet overta en vannledning på Sentralidrettsanlegget for å 

kunne etablere ny garderobe nede i det sør-østlig hjørne på 11’er banen. 

Garderobeprosjektet mottok på slutten av året en tildeling fra Sparebank1 stiftelsen jln på 

800tnok. Fotballgruppa har også kjøpt ny kiosk som nå står der den gamle garderoben sto. 

Tennisgruppa har i mange år slitt med vannlekkasjer fra tak, samtidig har de et gulv som må 

byttes. Gulvet er slitt og hardt. Det er krevende for eldre spillere da det forårsaker 

slitasjeskader, samtidig er det ikke bra for de yngre spillerne og debutere på såpass hardt 

underlag. Rehabilitering av hallen lå inne i langstidsplanen for 2017, men falt ut i 2018. Dette 

var en glipp. Rehabiliteringen ble året før lagt inn på prioritert liste i NK sitt handlingsprogram 

for 2018, men vi kom aldri så langt som å starte søknadsarbeidet. Dette arbeidet startet først 

i 2018. Vi fikk godkjent idrettsfunksjonell godkjenning, som igjen åpnet opp for 

spillemiddelsøknad. Spillemiddelsøknad på prosjektet ble derfor utarbeidet og levert innen 

fristen 15. januar. Som andre prosjekter er vi avhengig av å få midler fra stiftelse. Det er 

derfor blitt søkt om 2mnok kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Et svar fra stiftelsen får vi i 

løpet Q2 2019. Samtidig med rehabiliteringen har tennisgruppa et ønske om å øke 

aktiviteten nede på anlegget ved å etablere minitennisbaner, padeltennis og ballvegg. 

Anleggene skal være åpne for alle uten behov for å booke tid på forhånd. Midler til disse 

anleggene skal hentes fra stiftelse, samtidig som vi vil prøve å søke spillemidler via 

nærmiljøordning. Svar fra Sparebankstiftelsen DNB vil vi få i løpet av Q2 2019. 

Skigruppa har over flere år hatt gode prosjekter. Både utvidelse og rehabilitering av skistua 

og etablering av et mobilt snøkanonanlegg har dekt helt elementære og nødvendige behov.  

For skigruppa har utvikling av Sagerud vært vedtatt av årsmøtet og ligget i langtidsplanen til 

NIL i mange år. Det var derfor en stor lettelse når vi i 2017 endelig fikk anlegget inn i 

kommunedelplanen for idrett, aktivitet og friluftsliv 2018-2030. Et skritt nærmere et felles 

anlegg for ski og skiskyting. 

 

NIL ski og NSSL startet et samarbeid som har utspring fra tanker og ideer fra 2009. Det ble 

relativt raskt satt ned en gruppe kalt Sagerudgruppa som skulle se på muligheten for å 



   

etablere et sentralt Ski og skiskytteranlegg i Nittedal. Dette kom etter en lengre 

prosess der NSSL så på alternativer for etablering. Sagerud og Varingskollen var de 

realistiske alternativene. Etter en lengre prosess falt man på at det vill være mest gunstig å 

ha et anlegg på Sagerud. Opp igjennom årene har man jobbet mye med hvordan anlegget 

skulle bli i forhold til utforming av løyper, løypevalg, estimering av kostnader, vei og 

parkering, samt med å selge inn ideen hos kommune, Idrettsråd og innbyggere forøvrig. 

Etter at anlegget kom inn i Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2018-2030 fikk vi 

man midler til å starte regulering av vei og parkering inn til anlegget på det kommunale 

budsjettet for 2018. Dette ble sett opp imot utfartsstedet Sagerud, Vågedam badeplass, 

sikkerhet knyttet til dagens vei og utfartsparkering, muligheter for ballplasser som mangler 

på Kruttverket, og tilgang til Kruttverket og dets historiske minner. Godt grunnlag for vei og 

utfartsparkering var etablert! 

Våren 2018 startet skigruppa å planlegge en ny 1km lysløype som skulle treffe de minste 

barna. Denne løypa har det vært snakket om i mange år, og har vært et behov gitt at 

løypene på Sørli har vært litt for enkle og kjedelige. En rundløype var og er et behov. 

Sammen med dette begynte det å spire frem tanker om rulleskianlegg. Planene utvides til en 

1,2km rulleskiløype. Planene legges frem for hovedstyret som vedtar planene om å etablere 

en barneskiløype med mulighet for asfaltering. Forutsetning for denne etableringen var at det 

skulle la seg gjøre å etablere denne løypa uten å måtte regulere. Senere utvides planene om 

å etablere en 2km lang rulleskiløype på grunn spillemiddelkrav. 

Forutsetningene for å komme i gang raskt lå i om man kunne få anlegge lysløype og asfalt i 

eksisterende løypenett. Mandag 29. oktober får skigruppa avslag av Nittedal kommune for 

de planene de har jobbet med mot kommunen, tiltakene må reguleres. Pga. ulike signaler fra 

interessegrupper på Sagerud og Sørli kaller kommunen inn til befaring den 16. november for 

å gå igjennom det totale behovet som idretten ser for seg på Sagerud og Sørli. Den 

planlagte reguleringen av vei og parkering inn til Sagerud stanses av kommunen og utsettes. 

I forbindelse med befaringen tar Skigruppa kontakt med NSSL og får de med på sine planer 

om å starte rulleskianlegg med utgangspunkt Sørli og bygge seg mot Sagerud, i håp om at 

dette alternativet skal kunne realiseres raskere enn Sagerud. Skigruppa, hovedlaget, NSSL, 

Turkameratene og NIR er med på befaringen, der de nye planene på Sagerud og Sørli blir 

lagt frem. De nye planene får en estimert kostnadsramme på 22mnok. Sagerudanlegget slik 

som det er vedtatt på årsmøtet de siste årene blir ikke presentert på denne befaringen. 

Samtidig legges det inn penger i budsjettet til kommunen for å kunne starte regulering av 

hele området i 2019. 

Etter befaringen blir NIL og NSSL lovet en ny tilbakemelding i forhold til behov for regulering. 

Svaret fra kommunen kommer i januar og skigruppa får på nytt avslag for sine planer. Det er 

behov for å se hele Sagerud og Sørli under ett. Regulering må gjennomføres.  

Det totale behovet for rulleskiløyper med Sørli initiativet, er nå oppe i et sted mellom 4-5km. 

NIL har nå mottatt brev fra kommunen der de ønsker innspill fra oss for å kunne starte 

reguleringsprosessen. Dette arbeidet er hovedstyret innstilt på at skal gjøres skikkelig for å 

ivareta alle de behov et idrettsareal på størrelse med Sagerud og Sørli kan tilfredsstille. 

Hovedstyret ønsker også å tenke flerbruk, inkludering, felles løsninger, variasjon og 

rekruttering til det beste for alle grupper i NIL, og alle våre medlemmer og kommende 

medlemmer i idrettslaget. 



   

 
Utover dette har vi også i 2018 jobbet med å få på plass en løsning med felles utstyr for 

gruppene. Eksempler på dette er blant annet mulighet for deling av traktor. Vi mottok 

500tnok fra sparebankstiftelsen1 jln til dette prosjektet i 2018.  

4.2 Mottatte midler og ubesvarte søknader fra 2010 

 

Tildelinger fra Sparebank 1 stiftelsen Jevnaker, Lunner og nittedal til Nittedal idrettslag 

2010 -       

2011 -       

2012 -       

2013 -       

2014 125 000 Friidrett Måleutstyr Benyttet 

2015 75 000 Innebandy Nytt innebandyvandt Benyttet 

2016 800 000 Fotball 

Nytt garderobeanlegg og 

forsamlingslokale Ikke benyttet 

2016 100 000 Hovedlaget Oppussing av klubbhuset Benyttet 

2017 300 000 Ski Rehabilitering av skistua Benyttet 

2017 700 000 Ski Mobile snøkanoner Benyttet 

2018 150 000 Fotball Kunstgress 5'er banen Benyttet(?) 

2018 500 000 Alle Felles utstyr Ikke benyttet 

2019 2 300 000 Fotball 

Garderobeanlegg og 

kunstgress Ikke benyttet 

 

Tildelinger fra Gjensidigestiftelsen   

2018 300 000 Hovedlaget BUA prosjektet   

2018 145 000 Ski Ny snøscooter   

 

Søknad fra Sparebankstiftelsen DNB vi venter svar på   

2019 2 000 000 Tennisgruppa Rehabilitering + minitennis og padeltennis   

2019 800 000 Alle Felles utstyr   



   

 

 

4.3 

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

som behandles på årsmøtet.   

  

5. Marked  

5.1 Medlemstall  

Etter sterk vekst i 2016 og 2017, har vi i 2018 hatt en beskjeden nedgang i antall 

medlemmer, og vi er ved årsskiftet 2068 medlemmer (mot 2084 ved utgangen av 2017).  

En av utfordringene vi fremdeles sliter med, er at vi har mange medlemmer som ikke betaler 

i rett tid, og vi må bruke mye tid og ressurser på purring.  

 

5.2 Web og Facebook  

I tillegg til å jobbe med medlemsvekst, så har vi jobbet langsiktig med å øke aktiviteten, og få 

opp antallet følgere på Nittedal IL sin Facebook-side. Fra sommeren 2018 har vi steget fra 

ca. 900 til ca. 1100 følgere. Det er veldig bra for å nå ut med viktig informasjon og gode 

nyheter. Daglig leder er spesielt flink til å spre positive nyheter med en morsom og god 

vinkling. 

 

Web-en vår har mye utdatert informasjon, og får ikke nødvendigvis fram det som er viktigst. 

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

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

Det er derfor nå i ferd med å bli satt ned en komité som skal jobbe med å implementere ny 

web på plattformen Spoortz. Spoortz er en plattform vi nylig har implementert for 

medlemshåndtering, betaling og arrangementer, og web-løsningen er tett integrert med alt 

det andre.  

5.3 Hovedsponsorer i NIL  

Hovedsponsorene Sparebank1, NOKAB og USBL, med draktsponsing ble reforhandlet i 

2017, og det ble da inngått nye 3-årsavtaler med en liten positiv prisjustering.  

Sport1 Nittedal har nå i 2018 signert avtale for 3 nye år, også de med en positiv prisjustering. 

Hurtigruta Carglass har også signert på en forlengelse av avtalen.  

 

Vi er takknemlig for å ha alle disse med videre! 

Nye sponsorer:  

Som følge av økt aktivitet med ansettelse av daglig leder; har vi greid å få inn mange nye 

store og små sponsorer i 2018. Rema 1000 Nittedal er den største av disse, og har kommet 

inn som ny draktsponsor, og de gir et viktig bidrag for å hjelpe til med å øke aktiviteten i 

gruppene. 

I tillegg kan vi nevne at følgende sponsorer har kommet til i løpet av 2018: 

Babis Pizza, Skytta Bygg, Klipp Klapp, Aktiv Fysioterapi, Wright Trafikkskole og Nybrent. 



   

Totalt har vi for 2019 et budsjett på 637.000 inkl. mva for disse avtalene.  

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

som kostnadene ved å delta minimeres.   

5.4 Felles klubbtøy og felles profilering i NIL  

Med bakgrunn i et ønske om felles og sterkere profilering, bedre familieøkonomi, samt 

enklere håndtering av sponsorer, så ble det i 2018 jobbet med å finne en leverandør på 

klubbtøy som kunne fungere for alle gruppene. 

På slutten av året signerte derfor NIL hovedlag en 5-års avtale med Craft og Sport1, hvor 

intensjonen og ønsket er at alle gruppene i NIL skal over på felles klubbtøy fra Craft innen 2 

år. Første gruppe ut er fotball, som også var pådriver for hele prosessen, og de har 

fremforhandlet en god avtale, som vil være mal for de andre gruppene som kommer etter. 

Det jobbes nå med å lage en felles NIL-kolleksjon, med tøy som kan brukes på tvers av de 

fleste gruppene. Hovedmålsetningen med dette er å sørge for at en ung utøver fra NIL kan 

ha et sett treningstøy, selv om han/hun er aktiv i flere idretter/grupper. 

 

6. Organisasjonsarbeid  

6.1 Styrearbeid i praksis 

  

Hovedstyret har i 2018 fortsatt prosessen med «kurs i styrearbeid i praksis» i regi av 

Akershus Idrettskrets. Kurset har blant annet hatt fokus på hvordan idrettslaget skal styres i 

tråd med Nittedal idrettslag sin lovnorm. 

Prosessen har bevisstgjort hovedlaget sitt ansvar for å ta en mer aktiv overordnet styring av 

idrettslaget. Det har utviklet seg en praksis i idrettslaget over mange år hvor flere blant 

annet har representert idrettslaget utad uten at dette har vært forankret i en overordnet plan 

og strategi. Det er styret som skal representere idrettslaget utad jmf Lovnorm for Nittedal 

idrettslag § 18, 2.ledd bokstav d. Det er Hovedlaget sin mening at dette har vært en uheldig 

praksis og har resultert i en mer fragmentert kommunikasjon ut fra klubben inn mot blant 

annet Nittedal kommune, andre idrettslag, stiftelser og sponsorer. Hovedlaget er opptatt av 

at idrettslaget skal fremstå mer samlet utad med et uttalt ønske om felles mål og behov. 

Dette innebærer at Hovedlaget må ta et større ansvar for utvikling av anlegg i idrettslaget 

samt samkjøre søknader til stiftelser og henvendelser til potensielle sponsorer. Dette vil 

gjøre at gruppene kan ha større fokus på det sportslige som er deres primæroppgave.  

  

6.2 Nittedal IL sin virksomhetsplan 

  

Som et resultat av kurset i styrearbeid i praksis ble det avdekket behov for revisjon av 

idrettslaget sin klubbhåndbok. Denne prosessen begynte med utvikling av idrettslaget sin 

virksomhetsplan. Arbeidet startet høsten 2018 med et 6 timers kick off lørdagsmøte på 

Skistua på Sørli. Utover høsten ble det satt av fire kvelder til videre arbeid med dette. Alle 



   

møtene ble ledet av Kathrine Strand Hammond fra Akershus idrettskrets. Forslag til 

virksomhetsplan skal vedtas av årsmøtet.  

I en forlengelse av arbeidet med virksomhetsplanen, ble det brukt tid på å diskutere 

hvordan idrettslaget må jobbe for å nå delmålene. Dette arbeidet må fortsette etter 

årsmøtet.  

  

6.3 Forslag om å sette ned to arbeidsgrupper, en som skal se på «inntekter og utgifter 

i NIL, samt utarbeide en felles policy om dugnadsarbeid i NIL» og en som skal se på 

«Nittedal IL sin sportslige profil» 

  

Det er utarbeidet to mandat til disse gruppene. Arbeidsgruppen skulle ledes av henholdsvis 

organisasjonsansvarlig Ingrid Tveit og sportslig ansvarlig Meike Hesselink. Dette arbeidet 

er utsatt i påvente av virksomhetsplanen fordi det ble vurdert som viktig å ha 

virksomhetsplanen som et fundament på plass før man fortsatte arbeidet med disse 

gruppene. 

 

 

6.4 NIL sitt engasjement i Nittedal idrettsråd, NIR  

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

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

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

I 2018 er det to representanter fra i NIL i NIR.  Det er viktig at NIL også fremover jobber for å 

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

kommune.  

 

7. Stipender og utdelinger  

Offentliggjøres på årsmøte 

 

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

utstillingen på kr. 370 00000 til idrettslaget. Lars Andreassen er leder av NILs kunstkomite.  

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

for arbeidet.  

  



9. Økonomi • 
9.1 Årsresultat og disponeringer 
Nittedal Idrettslag hadde i 2018 en omsetning på kr. 9 992 520,- og et driftsoverskudd på 

kr. 438 552. Årsresultat etter avskrivninger og finansposter var kr. 278 911.

Hovedlaget hadde i 2018 et negativt resultat på kr. 303 663 mot et budsjettert 0-resultat. 
Prognose til ekstra årsmøte juli 2018 var -200 000.  

Hovedlaget har også i 2018 også brukt betydelig bistand fra ekstern regnskapsfører gjennom 
Økonomibistand, men mindre enn i 2017. 

Hovedlaget har ikke belastet gruppene for kostnadene til ekstern regnskapsfører i 2018.  

Hovedlaget har per 31.12.18 en egenkapital på kr 790 182,-. Totalt har NIL en samlet 
egenkapital på kr. 7 970 391,-  

Årsregnskapet for 2018 avlegges under forutsetning om fortsatt drift.  

10. Arbeidsmiljø/sykefravær/ytre miljø
Nittedal Idrettslag forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet blant ansatte og engasjerte i
Idrettslaget anses å være godt.

11. Revisor i NIL
Omsetningen i Nittedal Idrettslag overstiger et nivå som gjør at idrettslaget ikke lenger kan
ha en valgt revisor, men må engasjere en registrert revisor.

Til å utføre dette arbeidet har idrettslaget valgt Sandberg Revisjon. 
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