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1. VEDLEGG 1 - LIER IL ÅRSBERETNING 2015 

1.1 Styrets sammensetning 
Styreleder: Svein Erik Olsen 
Nestleder: Frode Langli 
 
Styremedlemmer (gruppeledere i undergruppene):  
Håndballgruppa: Gro Anita Lindsetmo Hanne Skjerve (vara) 
Skigruppa: Gry Ravnås Runningen Håkon Pharo Skaug (vara) 
Fotballgruppa: Alf Henning Flåten Bård Skarpås (vara) 
Barneidretten (BIG) Kristin Korsell  Megan Fjeld (vara) 
Crossminton:  Erik Damstuen  Morten Påsche (vara) 
 

Deltagere på styremøter med talerett men ikke stemmerett 
Nestledere i de enkelte undergrupper har også vært oppfordret til å delta på styremøtene. Koordinator i 
Lier idrettslag Thomas Røed har stilt på styremøter med talerett, men uten stemmerett.  

1.2 Styremøter 
Det har siden forrige årsmøte 24. mars 2015 vært avholdt 11 styremøter. 

1.3 Oppsummering av noen av styrets oppgaver i 2015  
Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid. 

1.3.1 Visjon, Virksomhetsidé og Verdier (3V) 

Idrettslaget iverksatte et samarbeid med Buskerud idrettskrets (BIK) våren 2015. Etter dette ble det kalt inn 
til medlemsmøter - 3 i alt, hvor prosessen med å presentere formålet med denne 3V-prosessen. Oppmøtte 
medlemmer bidro til at idrettslagets visjon, virksomhetsidé og verdier ble realisert og på årsmøtet 2016 
vedtar vi ny Lovnorm med disse 3 momentene implementert. Veien videre blir å innføre dette i idrettslaget 
i tiden som kommer. Prosessen har vært god. Det vises forøvrig til egen presentasjon av 3V. 

1.3.2 Organisasjonsplan 

Alle idrettslag er av idrettsforbundet pålagt å ha en organisasjonsplan. Denne skal være et levende 
dokument som gjennomgås på årsmøtet hvert år. Vi har valgt å følge idrettsforbundets anbefalte mal. 
Arbeidet med organisasjonsplanen som er et levende dokument er påbegynt. 

1.3.3 Lovnorm - tidligere benevnt Vedtekter 

Vi har valgt å følge Norges Idrettsforbundets (NIF) anbefalte Lovnorm. Vedtektene er ikke endret siden 
årsmøtet i 2012, men endres og tilpasses jamfør Norges idrettsforbunds anbefalinger fra og med 17. mars 
2016. 

1.3.4 Medlemsregisteret 

Etter overgangen til nytt medlemsregister sommeren 2016 har det blitt utførrt vasking av medlemslistene, 
og gruppene vil nå gå over til å bruke medlemsregisteret aktivt, også for kommunikasjon med gruppene. 
Innkreving av medlemskontigenten for 2015 via nettsidene ble startet høsten 2015.  

Oppgaven med innkreving av aktivitetsgebyr er nå tatt vekk fra trenere/oppmenn, og gjøres av styret i 
gruppene. Ski-, håndball- og barneidrettsgruppa benyttet medlemsystemet for innkreving av 
aktivitetsgebyr for sesongen 2015/16. Fotballgruppa vil ta i bruk løsningen ved oppstart av sesongen 2016 
for innkreving av aktivitetsgebyr.  
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Vi har nå en god oversikt over medlemsmassen og betalingshistorikken på medlemmene våre, noe som er 
et krav fra NIF. Hvert medlem kan nå se hvilke grupper de er tilknyttet og om aktivitetsgebyr og 
medlemskontingent er betalt ved å logge seg inn på klubbens nettside.  

1.3.5 Hjemmesider 

Sommeren 2015 fikk Lier IL nye hjemmesider. Den nye løsningen er godkjent av NIF og levert av firma 
Weborg. Den har en integret løsning for websider og medlemsregister, samt betalingsløsning for 
kontingenter, gebyrer og påmeldinger. Arbeidsgruppen gjorde et godt forarbeid og bidro til gjennomføring 
og etablering av den nye løsningen som fremstår som svært god, funksjonell og moderne. I løpet av første 
halvår 2016 vil vi også få bookingfunksjonalitet for utleie av lokaler (klubbhuset). 

1.3.6 Profilering, merkevarebygging og identitetsbygging 

Styret har i perioden jobbet en del med profilering av både sponsorer og Lier idrettslag selv. Det er 
anskaffet enda flere drakter i Lier IL utførelse enn tidligere som har blitt delt ut til lagets utøvere. Noe 
treneroverdeler har også blitt anskaffet. Videre er det anskaffet metallskilt med profilering av våre 
sponsorer og idrettslaget som skal plasseres rundt på anlegget vårt. Vaieflagg og andre flagg i Lier idrettslag 
sin utførelse er også anskaffet. Lier idrettslag vil i tiden som kommer synes betydelig mer enn tidligere - noe 
som bidrar til at vi bygger Lier idrettslag som varemerke og at vi synliggjør oss som en samlet enhet som har 
vært ønsket av så mange over tid. 

1.3.7 Sponsoravtaler 

Hovedstyret har jobbet med sponsoraktivitet i 2015. Samtlige av våre sponsorer har vært trukket frem og 
presentert på idrettslagets anlegg og arrangementer i perioden som seg hør og bør. Sponsoravtalenes 
samlete verdier er midler som er sårt tiltrengte. Vi retter derfor et stor TUSEN TAKK til våre gode sponsorer.  

Her er litt mer informasjon om de avtalene vi har med de enkelte sponsorer:  

USBL - i desember sluttførte vi og inngikk ny avtale for 3 år med boligbyggelaget USBL som vår 
Hovedsponsor. Den nye avtalen sikrer inntekter i størrelsesorden Kr 100 000,- per år over en 3 års periode. 
Avtalen gir mulighet til ytterligere Kr 20 000,- per år dersom vi fyller forpliktelsene med å rekruttere 
medlemmer til  USBL. Videre støtter USBL idrettslaget med reklame, banner/skilt og giveaways til de 
aktiviteter som USBL ønsker å delta på. Avtalens totalverdi er derfor omlag på Kr 400 000,- Vi er glade for å 
ha fått med oss USBL videre som Lier idrettslag sin hovedsponsor. 

Intersport er også en av idrettslagets største bidragsytere. Intersport sitt bidrag er, under forutsetning av 
gjenkjøp av Intersport og Adidas' produkter for henholdsvis Kr 600 000,- et bidrag i størrelsesorden kr 275 
000,- dersom vi fyller forpliktelsene som ligger i denne avtalen. Intersport har også støttet med giveaways 
til ulike aktiviteter. For 2016 justeres disse tallene ned til kr 400 000,- og henholdvis 125 000,- da 
forpliktelser og uttak ikke har vært i harmoni med avtalen. 2017 blir derfor et normalår.  

Lier Strøm - (tidligere LierEverk) har videreført vår sponsoravtale ut 2016 for deretter å drøfte ny avtale. 
Lier Strøm har i 2015 bidratt med sponsorbidrag i størrelsesorden  
Kr 40 000,- samt at de har bidratt med giveaways på våre aktiviteter.  

G-Sport Asker Skigruppen har inngått ny avtale med G-sport Asker som utstyrsleverandør til skigruppen. 
Dette da G-Sport skal være bedre på vinterutstyr enn andre leverandører som det er naturlig å samarbeide 
med.  

1.3.8 Betalingsterminaler 

Flere iZettle betalingsterminaler er anskaffet og har vist seg å fungere godt, og å være en nødvendighet å 
fortsette å bruke da kontanter ikke lenger er det mest aktuelle selv om det fortsatt vil måtte håndteres. 
DNB’s løsning Vipps vil også være en alternativ løsning.  
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1.3.9 Anlegg og eiendom 

Vi har ingen endringer på eiendoms- og anleggssiden for 2015.  Kommunens planperiode 2017 - 2020 er 
under oppstart og da må Lier idrettslag komme med innspill til anleggssituasjonen.   
Hall- og banekapasitet er fortsatt svært anstrengt i vårt idrettslag noe som går ut over medlemmene og 
deres aktiviteter. En gruppe arbeider med skiskyteranlegg i Leirdalen (mellom motorsportanlegget ved 
Damtjern og Pillefabrikken/Bauhaus). 

1.3.10 Utleielokale - Storsalen på klubbhuset 

Storsalen og kjøkken ble i høst pusset opp og satt i stand og fremstår nå som et fint lokale som er godt 
utstyrt og som vi stolte kan leie ut til fordel for våre medlemmer. Oppussingen ble gjort på dugnad av 
frivillige som gjorde en kjempeinnsats for idrettslaget. I løpet av første halvår 2016 vil vi få en 
bookingløsning for utleie på hjemmesiden som vil gjøre administrasjon av utleie enklere for leietagere og 
klubben.  

1.3.11 Spillebenker 

Fotballgruppen har på dugnad laget spillebenker med tak, hvor de ble støttet med kr 20 000,- av 
Lierstøtten. Dugnadsgruppen gjorde en kjempefin innsats for å få laget disse spillebenkene.  

1.3.12 Aktiv Idrett 

Styret har jobbet med forsøk på å få re-etablert Aktiv idrett (tidl. Fotballaget Lier inkludering - tidligere 
Fotball for utviklingshemmede (FFU)). Dette arbeidet har dessverre ikke ført frem på grunn av manglende 
personellressurser. Lier idrettslag er fattig uten tilbud for denne gruppen utøvere, barn som voksne, og 
håper å kunne komme tilbake til dette ved en senere anledning.  

1.4 Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Hovedstyret har løpende arbeidet med utfordringer knyttet til aktiviteter og målsetninger. Optimalt bør 
aktivitet og målsetninger for lag, grupper og idrettslaget genereres i deres grupper og aggregeres og 
innføres i en langtidsplan eller inn i et årshjul. 

1.5 Aktiviteter i undergruppene i 2015 

1.5.1 Skigruppa 

Skigruppa hadde sesongen 2014/15 243 aktive medlemmer, hvorav 217 var under 20 år og 26 over 20 år. 
Av disse var 81 utøvere aktive både på skiskyting og langrenn. For aldersgruppen under 20 år er dette er en 
økning på 30 utøvere fra 2013/14 sesongen.  

Hestesletta gjengen, som er de yngste utøverne fra 2. - 5. trinn startet opp med trening som vanlig torsdag 
etter høstferien. Fram til snøen kom var det barmarkstrening ute kombinert med trening i gymsalen på 
Hennummarka. I høst var det opptil 70 unger på trening. Nybegynnergruppa på skiskyting har fulgt 
kursopplegget fra NSSF «skiskyterskolen» i høst/vinter.  10 unger fra 8 år og oppover har deltatt. 

For 6. trinn og oppover startet ordinær trening i august, kombinasjon av rulleski, løping og styrke trening. I 
tillegg til skytetrening for skiskytterne. Mange deltar også på treningssamlingene i regi av BSSK.  I mai 
arrangerte Lier en egen jentesamling for 13  16 åringene i kretsen på Eggevollen. I september var det 
skisamling i den innendørs snø hallen i Torsby i Sverige for de litt eldre utøverne. I tillegg ble det en lørdag i 
oktober arrangert egen barmarksamling for Hestesletta gjengen på Hennummarka skole og for 03/04 
gjengen på Eggevollen. På Hestesletta var flere av de eldre utøverne med som hjelpe- trenere, kjekt med 
noen store som kan vise når man skal prøve rulleski for første gang. Skigruppa måtte dessverre avlyse sin 
tradisjonelle ski/familie samling på Lillehammer i november pga snømangel. 
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Egne arrangementer i 2015 var blant annet Skikarusellen, Sparebank1 cup/KM stafett i skiskyting i 
samarbeid med Hønefoss SSK, Liermesterskapet, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting og AGR 
Kraftløpet i samarbeid med SK Kraft og Lierrennet i samarbeid med SVIL.  

Desember var like snøfattig som årene før og det er kun takket være stor dugnadsvilje i SVIL og Lier at vi 
klarer å fylle Martinsløkka med snø. Det er av stor betydning for utøverne at de kan trene på snø i 
desember. Det at vi klarer å lage snø blir lagt merke til i klubbene på Østlandet og mange kommer hit for 
trene. Siden det ikke er gratis å lage snø er det blitt hengt opp skilt på Martinsløkka med en oppfordring til 
å gi ett bidrag til snøproduksjonen.  

2015 har vært et nytt flott år for skigruppa! Aktiviteten er stor, skiløperne fra Lier IL presterer godt, helt fra 
de aller yngste på Hestesletta til de eldste som deltar i NM. Dyktige trenere, engasjerte foreldre og ikke 
minst all den skiglede utøverne viser, gjør Lier IL ski til en klubb vi kan være stolte av. 

1.5.2 Håndballgruppa 

Gjennomførte arrangement:  

 Hallvakter for lagene fra 11 år til senior som spiller i regionserien 

 Gjensidige håndballskole i vinterferien og høstferien. 

 Aktivitetsturneringer og miniturneringer både vår og høst 

 Beacharrangement i regi av de lagene som er med i beachserien. 

 «Time out» i november med presentasjon av alle lagene og forskjellige aktiviteter i hallen samt 
foredrag av Gyrid Bech Solberg for de eldste lagene (Tema: Det er deg det kommer an på).  Alle lag ble 
avbildet av fotograf 

 Klubbdeal med Glassverket Elite der spillere fra Glassverket har vært på noen treninger for noen av 
lagene gjennom sesongen 

 Tapekurs for trenere og oppmenn 

 Åpen hall for yngre spillere og de som ønsker å prøve håndball. Her ble det søkt om midler fra Lier 
Kommune, som vi fikk tildelt.  

 
Trener og lagutvikling - Som tidligere år ser vi stor nytte av å involvere spillere på de eldste lagene som 
trenere for de yngre lagene og vi har flere trenere fra G98, J97, J98 og damelaget som hovedtrenere og 
hjelpetrenere. Det ble ikke foretatt organisert trenerbytte i 2015. Det er gjennomført flere tematreninger 
med fokus på målvaktstrening, skuddteknikk og strekspill der eksterne trenere er leid inn. Det er 
gjennomført trenerutvikling i regi av Region Sør. Lier IL var vertskap under disse to arrangementene. I 
sesongen 2014/2015 slet noen av lagene resultatmessig, men vi ser så langt i sesongen for 2015/2016 en 
bedring i resultater.  Stor aktivitet med samarbeid på tvers av lag, tematreninger og klubbdeal med 
Glassverket er en av årsakene til bedring i nivå på mange av lagene. Det ble gjennomført et barnetrenerkurs 
i September i regi av Region Sør.   

Dommere - Vi har 7 dommere i stallen nå. Ingen bøter for sesongen 2014/2015 da vi oppfyller kvoten til 
regionen.  Flere på J16 laget har gjennomført barnekamplederkurs og er blitt brukt som dommere i våre 
miniturneringer og aktivitetsturneringer. Velfungerende gruppe som sannsynligvis fortsetter til neste 
sesong.  

Samarbeid med andre klubber - Vi fortsetter å samarbeide med St. Hallvard og Sylling i håp om at vi i 
fellesskap skal kunne styrke håndballen i Lier Kommune. St. Hallvard Håndballklubb er med på guttesiden, 
slik at guttehåndballen i Lier har et tilbud videre etter 16 år. 

Rekruttering - av nye lag i samarbeid med BIG, fungerer bra. Men vi er avhengig av at det er foreldre som 
kan sette i gang grupper i samarbeid med håndballgruppa, og at håndballgruppa tilbyr trenerhjelp fra eldre 
spillere.  Ekstra tiltak på rekrutteringssiden ble satt i gang høst 2015 der det ble arrangert åpen hall 5 
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fredager i løpet av høsten 2015.  Bra oppmøte på de fleste fredagene med opptil 40 aktive barn på en 
kveld. I samarbeid med Region Sør, har vi gjennomført skolebesøk. Vi hadde besøk på Hallingstad, Heia og 
Hennummarka. 1-3 kl hadde en 90 minutters gymtime hver med trenere fra DHK, for å introdusere 
håndball. Har fått strålende tilbakemeldinger fra skolene. Åpen Hall-arrangementet er også et ledd i 
rekruttering av nye spillere. 

Utfordringer / viktige oppgaver i 2015:  

 Sikre nok treningstid pr lag.  Etter at Heiahallen er tilgjengelig er det blitt mye bedre treningsfasiliteter 
for Lier IL lag og vi trenger ikke ut å leie halltid hos andre som tidligere 

 Fortsette med flere tematreninger av eksterne ressurser, spiller/trenerutvikling, rullering av trenere 
mellom lagene 

 Fortsette og også øke et godt styrt samarbeid mellom lagene da dette utvikler spillere i stor grad 

 Fortsatt god økonomistyring med sterk kontroll og oppfølging på inntekter og kostnader. 

 Opprettholde arrangementer for å skape aktivitet innad i klubben og på tvers av lagene  

1.5.3 Fotballgruppa 

Gjennomførte arrangement:  

 4 «løkkelørdager» - uformelle treninger for alle mellom 7 og 12 år. Spillerne deles opp i mindre 
grupper og gjennomfører ulike øvelser.  Dagene avsluttes med interne kamper.  Det har deltatt mellom 
80 og 100 barn på disse samlingene. 

 2 «Alle jenter på banen» dager hvor formålet er å skape engasjement for fotball for alle også de som 
vanligvis ikke spiller fotball.  Her er det fokus på lek og moro og jentene deles inn i mindre grupper og 
det fokuseres på aktivitet med ball. 

 Bendit-Cup i oktober med 178 påmeldte lag og ca 280 gjennomførte kamper.  Det er G/J 13 lagene 
som er ansvarlig for arrangementet og alle lag i klubben deltar på denne store dugnaden. 

Trener- og lagutvikling - Som tidligere år ser vi god nytte av å involvere spillere på de eldste lagene som 
trenere for de yngre lagene. Vi ser også at det er behov for mer oppfølging av yngre trenere både faglig og i 
form av mer foreldrehjelp ute på feltet. Det ble ikke foretatt organisert trenerbytte i 2015. Det er arrangert 
grunnleggende trenerkurs for nye trenere.  

Dommere - De aller fleste på G/J16 laget har gjennomført barnekamplederkurs og er blitt brukt som 
dommere i vår Bendit-Cup. Mange av dommerne har også dømt aktivitetsturneringer og 5’er og 7’er fotball 
der det ikke er satt opp dommere fra kretsen. 

Rekruttering av nye lag i samarbeid med BIG, fungerer meget bra. Som for håndballen vi også avhengig av 
at det er foreldre som kan sette i gang grupper i samarbeid med fotballgruppa. G 2001 nevnes spesielt da 
denne gruppen har øket betraktelig i 2015.  Dette er ikke vanlig og utheves spesielt – godt jobba. 

Utfordringer / viktige oppgaver i 2016:  

 Sikre nok treningstid for alle lag.   

 På vinteren er 11’er banen fullt belagt og de aller fleste lagene som ønsker å trene om vinteren har 
stort sett fått den treningstiden de har ønsket seg.  Vinterbrøyting søkes opprettholdt såfremt 
økonomien tillater dette. 

 Fortsette og også øke et godt styrt samarbeid mellom lagene da dette utvikler spillere i stor grad.  
Dette arbeidet videreføres og er forankret i sportsplanen. 

 Fortsatt god økonomistyring med sterk kontroll og oppfølging på inntekter og kostnader. 
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 Opprettholde og utvide antall arrangementer for å skape aktivitet innad i klubben og på tvers av 
lagene. 

 Fortsette med og sluttføre det gode arbeidet som har pågått med ny sportsplan for fotballgruppa. 

 Bedre oppgavefordelingen mellom styremedlemmene slik at belastningen på enkelte ikke blir for stor 
samt frigjøre ressurser til viktige utviklingsoppgaver i gruppa. Det er også ønskelig å rekruttere inn 
flere personer som kan få ansvar for konkrete oppgaver (kontaktperson for baneanlegg mot 
kommunen, bedre ivaretakelse av garderober, materialrom etc.) 

1.5.4 Barneidrettsgruppa (BIG) 

Barn under skolealder har hatt aktiviteter i gymsal, samt deltagelse på skikarusellen. For barn i skolealder 
deles BIG året inn i tre: Fotball fra påske til høstferien, håndball fra høstferien frem til påske med 
skikarusellen 4 uker i januar/februar.  

Dyrenes Minicup - Dyrenes Minicup i fotball ble arrangert for andre gang i begynnelsen av mai, men ny 
rekord i deltagelse – 257 barn. Ansvarlig for denne cupen er «avgangsgruppen» 4. trinn. Dyrenes Minicup i 
håndball gikk av stabelen andre helgen i november og ble arrangert av foreldre for barn på 2. trinn. Begge 
cupene var godt arrangert, med veldig god deltagelse og mange fornøyde barn. Vi har etablert en god 
kjøreplan for å gjøre planlegging og gjennomføring lettere for arrangørgruppen.  

Allidretten (før skolealder) - Det ble delt ut informasjon til alle barnehager på Tranby og Lierskogen. Vi har 
nå 5 store grupper med barn (totalt 115 barn) som vi håper skal være en godt rekrutteringsgrunnlag til 
klubben i årene som kommer.  2011-gruppen på Tranby teller nå 38 barn, så vi ser på å finne en løsning 
med å dele gruppen til neste år da det blir trangt med alle på en trening på Hennummarka skole.  

Ski - Skikarusellen ble gjennomført fire tirsdager i januar/februar 2015. Det var fine forhold og et yrende liv 
på Hestesletta. Takk til skigruppen for fin gjennomføring. Informasjon ble sendt ut med epost til alle 
foreldre/foresatte i BIG i forkant av skikarusellen. Skigruppa har ca 50 barn fra 2. - 4. trinn. Aktiviteten har 
svært god deltakelse og er basert på lek på ski. 

Fotball -For barna fra 6 år gjennomføres det fotballtrening fra påsken til høstferien. Vi har bestemt oss for å 
samle deltagelsen til tre cuper: Liungen Cup i Juni og Kiwi Cup og vår egen Bendit Cup på høsten. 
Treningstidene på 7’er banen ble fastlagt på våren og skal ikke forandres slik at treningstiden for 
alderstrinnene er forutbestemt. BIG er inkluderet i prosjektet «Alle jenter på banen». Nytt av året er at 6-
åringene spilte 3’er fotball sin første sesong med oppstart i August.  

Håndball - Håndballtrening ble gjennomført fra 2. - 4. trinn fra høst- til ca påskeferien. Gruppene har 
deltagere fra alle skoler i området (Hennummarka, Hallingstad, Nordal, og Heia). Vi ser positivt på dette 
samarbeidet på tvers av skolekretser.  Vi får flere barn i aktivitet og spesielt på de fra de skolene som ikke 
er nok deltakere til å få et eget lag. De største gruppene har i år trent i Tranby hallen som er bedre egnet 
for disse store gruppene da den kan deles i tre og det kan trenes på tre små håndballbaner. Alle gruppene 
har deltatt på aktivitetsturneringer siden november. 

Jenter 2007 er nå et godt etablert gruppe som har kommet godt i gang med håndballen. De har mer en 
doblet antall jenter i gruppen. 2008 Jenter ble etablert høsten 2015 og er godt i gang med både håndball og 
fotball. 

1.5.5 Crossminton (Speedbadminton) 

Gjennomførte arrangement:  

 Norwegian Open: Arrangerte norges hittil største turnering, som inngikk på listen over de største 
turneringene i Europa. Deltakere fra Norge, Sverige, Sveits, Mauritius og Tyskland. Seier i kvinneklassen, 
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Rebecca Nielsen Sverige, Rangert som nummer 3 i verden, seier i herreklassen til Per Elofson, Sverige, 
rangert som nummer 1 i verden.  

 Demonstrasjonsspill under Lierdagene. 

 Klubbmesterskap i desember: Seier til Morten Påsche 
 
Rekruttering: 

 Demonstrasjonsspill under Lierdagene. En fin anledning til å vise frem en idrett som fremdeles er ny og 
ukjent for mange.  

 Åpne trening for aldersgruppen 12-18 hele høsten. Dette for å gi muligheten til å få prøve idretten over 
en lengre periode, uten utgifter til kontingenter eller utstyr.  

Utfordringer/viktige oppgaver i 2016 

 Rekruttere flere spillere: Det kommer stadig nye medlemmer, som igjen presenterer sine omgivelser 
for idretten. Ønsket er å doble antall spillere i løpet av 2016. En utfordring i forbindelse med dette er 
lokaliteter/tider for trening. Per i dag har gruppen Høvikhallen på tirsdager. Her får vi plass til 2 baner, 
men banene blir for kort i forhold til korrekt banestørrelse. Eneste trening med riktige banemål er 
derfor Tranbyhallen fredag kveld. Det er lagt inn ønsker om utvidet tid i haller som er store nok til 
riktige banestørrelser og plass til flere baner.  

 Vil igjen arrangere Norwegian Open, forhåpentligvis med enda større deltakerliste enn i 2015. 

 Det er allerede arrangert en mindre turnering i februar 2016. Vinner der var Melker Ekberg, Sverige, 
Rangert som nummer 2 i verden.  

 Det ble avholdt årsmøte i januar 2016. Oppgavene i gruppa er på bakgrunn av dette nå bedre fordelt 
mellom medlemmene. 

 

1.6 Medlemstall for 2015 

1.6.1 Medlemskap i Lier IL:  

Type medlemskap Antall medlemmer 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Barn      307 

Voksen      90 

Familie      917 

Støttemedlem      5 

Totalt ant.medl 1534 1393 1362  1862* 1319 

* Totalt antall medlemmer i 2014 er aktivitetstallet, et medlem har blitt talt flere ganger hvis de er med i flere 
grupper. 

1.6.2 Medlemsutvikling i gruppene 

Medlemsutvikling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ski* 151 171 171 148 278 221 

Håndball 150 196 190 190 195 170 

Fotball 484 464 420  420 388 

BIG 557 500 480 325 441 420 

Crossminton      11 

Styreverv (hovedstyret)      10 

Andre***      290 

IFO**  41 40 40 15-20 - 

*Skigruppen i sin helhet – inkl. skiskyting 
**Idrettsfritidsordningen (IFO) ble nedlagt per 31.12.2014 
*** Ikke-aktive, foreldre og støttemedlemmer. 
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1.7 Økonomi 
Styret har hatt løpende kontroll med økonomien i 2015. Hovedlagets regnskap viser et overskudd kr 
340 707,- som hovedsakelig skyldes at Hovedlaget ikke har utbetalt LAM-midler på 2015 regnskapet.  

Undergruppene har hatt god aktivitet i 2015. Det vises til undergruppenes regnskap og resultater for 2015. 
Målsetningen til idrettslaget er ikke store overskudd, men å ha en sunn økonomi og et så høyt aktivitetsnivå 
som mulig innenfor idrettslaget sine rammer. For mer detaljert informasjon om økonomien se Vedlegg 2 – 
Resultatregnskap med balanse 2015. 

1.8 Frivillighet 
Lier idrettslag ønskes fortatt utviklet til fordel for våre medlemmer og bygdas øvrige borgere, også i 
folkehelseperspektiv.  

Styret har i perioden jobbet med, og vil forsette arbeidet med å få medlemmer til å ta på seg nødvendige 
oppgaver og gjøremål. Frivilligheten står således i fokus. Styret vil jobbe videre med dette i inneværende 
periode og vil sette pris på om flere melder seg til tjeneste. 

Styret har gjennom 2015 deltatt på utallige møter og kurs med sponsorer, idrettsråd, idrettskrets, 
kommuneadministrasjonen og på møter med politikere, og andre enheter med viktige temaer som 
integrering, mottak av flyktninger med videre.  

Styret retter en stor takk til alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldrekontakter og styremedlemmer for 
deres flotte innsats i 2015. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier idrettslag.  

 
Lier Idrettslag hovedstyret 2015 

 
 

 Svein Erik Olsen  Frode Langli 
 styreleder  nestleder 

 
 Gro Anita Lindsetmo Erik Damstuen Gry Runningen 
 Styremedlem Styremedlem styremedlem 
  
 Kristin Korsell  Alf Henning Flåten 
 styremedlem  styremedlem 
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2. VEDLEGG 2 – RESULTATREGNSKAP MED BALANSE 2015 

Lier idrettslag inkludert hovedstyret og alle undergrupper samlet leverte i 2015 et positivt resultat på kr 340 
707,- Detaljene i Hovedlagets regnskap ses nedenfor.  

Økonomien er beskrevet nærmere i den enkelte undergruppes årsrapporter. 

2.1 Lier IL - Oversikt over Resultat/Eiendeler/Gjeld 31.12.2015 
 

RESULTAT Lier IL Hovedlaget Fotball Håndball Ski Barneidrett 

Inntekter 3 528 669 1 086 870 1 278 653 368 977 555 460 238 709 

Lønn (289 493) (289 493)     

Driftskostnader (3 188 895) (456 670) (1 405 439) (499 288) (580 757) (246 751) 

Resultat 50 281 340 707 (126 786) (130 311) (25 287) (8 042) 

       

BALANSE Lier IL Hovedlaget Fotball Håndball Ski Barneidrett 

Eiendeler 719 752 3 585 880  37 575 96 294 

Kasse/bankinnskudd 2 796 315 1 389 742 534 725 293 503 324 075 254 271 

Fordringer 416 022 165 318 31 850 38 900 179 954  

Sum Eiendeler 3 932 089 1 555 063 1 152 452 332 403 541 604 350 565 

Gjeld (1 380 144) (654 059) (665 151) (19 874) (41 060)  

Egenkapital (2 551 945) (901 004) (487 303) (312 529) (550 544) (350 565) 

Sum Gjeld / 
Egenkapital 

(3 932 089) (1 555 063) (1 152 454) (332 403) (541 604) (350 565) 

 

2.2 Resultatregnskap per 31.12.2015 

  Note 2015 2014 

Driftsinnteker 7   

Annen driftsinntekt  1 086 870 1 086 272 

Sumdriftsinntekter  1 086 870 1 086 272 

    

Lønnskostnader  289 493 343 855 

    

Driftskostnader    

Varekostnader  14 138  

Driftskostnader, av- og 
nedskrivninger 

8 432 916  

Annen driftskostnad  223 923 486 

Sum driftskostnader  737 004 1 267 341 

    

Renteinntekt  705 525 

Rentekostnad   - 

Bankgebyrer  10 099 6 648 

ÅRSRESULTAT  340 473 -187 192 

Overføringr annen egenkapital   0 
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2.3 Balanse per 31.12.2015 

  Note 2015 2014 

EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER    

Klubbhus 5 3 3 

SUM ANLEGGSMIDLER  3 3 

     

OMLØPSMIDLER    

Fordringer 4 165 318 229 435 

Lønnsforskudd   3 000 

Bankinnskudd, kontanter o.l 3 1 366 400 741 316 

Skattetrekk  23 342 18 002 

SUM OMLØPSMIDLER  1 555 060 991 753 

SUM EIENDELER  1 555 063 991 756 

     

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital 2 560 297 747 489 

Årsresultat 2 340 707 (187 192) 

SUM EGENKAPITAL  901 004 560 297 

     

Skyldig offentlige avgifter 6 43 742 138 973 

Leverandørgjeld  2 887 27 017 

Annen kortsiktig gjeld  6 613 203 265 469 

SUM GJELD  656 945 431 459 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 555 063 991 756 
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2.4 Noter til årsregnskapet  
 
Note 1 Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Laget har videre fulgt 
relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk Regnskaps stiftelse. De 
unntaktsregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmider og kortsiktig gjeld omfatter normalt 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt salgsverdi. 
 

Note 2 Egenkapital Beløp 

Lagets egenkapital pr. 31.12  

Bokført 1.1 560 297 

Årets resultat (overskudd) 340 707 

Bokført 31.12. 901 004 

  

Note 3 Likviditet 31.12  

Bankkonto Hovedstyret 1 366 399 

Bankkonto Skattetrekk 23 342 

DNB bankinnskudd 1 389 741 

  

Note 4 Fordringer  

Tilgode fra undergrupper  

Kundefordringer 51 575 

Andre fordringer /Lier Kommune kostnadsfordeling klubbhus 2015 90 360 

Sum Fordringer 165 318 

  

Note 5 Eiendeler  

Anskaffelseskost 01.01 147 528 

Tilgang i året  

Avgang i året  

Anskaffelseskost 31.12. 147 528 

Akk ord. Avskr 31.12 -147 528 

Bokført verdi 31.12. 0 

Årets avskr. 31.12. 0 

  

Note 6 Gjeld  

Forskuddstrekk 12 673 

Betalt arb.avgift 3 945 

Skyldig feriepenger 27 124 

 43 742 

  

LAM-midler til fordeling i undergrupene 362 066 

Bankterminal 2 987 

Aktivitetsgebyr ikke overført til gruppene 248 150 

Sum annen kortsiktig gjeld: 613 203 

Sum Gjeld 656 945 
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Note 7 Driftinntekter 

Sponsorinntekter 140 000 

Grasrotandel 167 619 

Bingo 177 124 

Momskompensasjon 207 004 

Leieinntekter Klubbhuset 46 750 

Lier kommune del av driftsutgifter 90 360 

Diverse inntekter 5 936 

Medlemskontigent 252 078 

Sum Driftinntekter 1 086 870 

 

Note 8 Driftskostnader, av- og nedskrivninger 

Strøm 99 009 

Brøyting 12 500 

Kommunale avgifter 8 035 

Vedlikehold 56 198 

Forsikring anlegg 62 911 

Drift klubbhus 501 

Div. utgifter lokaler og anlegg 92 743 

Andre kontorkostnader 13 382 

Regnskapshonorar 49 736 

Telefon/mobil 7 033 

Data/samband 28 419 

Møteutgifter 1 399 

Porto 1 050 

Sum Driftskostnader 432 916 

 

Det er uklart hva opprinnelig anskaffelseskost på Tranby klubbhus er. Det er tatt utgangspunkt i bokført 
verdi pr. 31.12.2011. Verdien på klubbhuset er redusert i takt med gjelden. Dette er gjort etter 
retningslinjer fra Norges idrettsforbund. Forsikringsverdien iflg. forsikringspolisen  er satt til kr 16 654 400,-  

2.5 Godkjenning av regnskap for 2015 
 
Revisorene har sammen med representant fra Lier regnskapskontor gjennomgått regnskapet og anbefalt 
dette godkjent. Videre anbefaler de også budsjett for 2016 godkjent. 
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3. VEDLEGG 3 - EVENTUELLE FORSLAG OG SAKER, HERUNDER 
EVENTUELLE LOVENDRINGER  

3.1 Eventuelle forslag og saker 
Saker presenteres på Årsmøtet.  
 

3.2 Ny lovnorm for Lier IL 
Forslag til ny lovnorm for Lier IL samt eksiterende vedtekter er publisert som egne vedlegg sammen med 
saksdokumentene på Lier IL sin hjemmeside: www.lieril.no  
 
Vedlegg 3-1: Vedlegg_3-1_Lovnorm_LierIL.pdf 
Vedlegg 3-2: Vedlegg_3-2_Vedtekter_LierIL.pdf 
 

http://www.lieril.no/


 

 
 Lier Idrettslag 2016 Side 17 av 20 
 

4. VEDLEGG 4 - STYRETS FORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingent er for medlemskapet i idrettslaget. Aktivitetsgebyr er avgift for den 
særidrett/aktivitet (Barneidrett, Fotball, Håndball, Ski/skiskyting, Crossminton (Speedminton) som 
medlemmet deltar i og kommer i tillegg til medlemskontingenten. Gruppestyrene har fullmakt til å fastsette 
aktivitetsgebyr for gruppens aktivitet.  

4.1 Styrets forslag til Medlemskontingent  

4.1.1 Medlemskontingent Lier IL 2016 

 2016 

Barn 300 

Voksen (19 år og eldre) 400 

Familie 500 

Støttemedl. 150 

 

4.2 Aktivitetsgebyr fastsatt av gruppestyrene 

4.2.1 Aktivitetsgebyr Barneidrett (BIG) 

Aldersgruppe 2016 

Før skolestart 350,- 

1 trinn 500,- 

1. og 3. trinn 600,- 

 
 

4.2.2 Aktivitetsgebyr Fotball 

Aldersgruppe 2016 

10-12 år 2 500,- 

13-16 år  3 000,- 

17 år og eldre 4 000,- 

Veteran B og C 2 500,- 
 

4.2.3 Aktivitetsgebyr Håndball 

Aldersgruppe 2016 

10 år 800,- 

11-12 år  1 100,- 

13-14 år 1 400,- 

15-16 år 1 700,- 

17- 18, Senior 2 000,- 
 

4.2.4 Crossminton (Speedminton) 

Aktivitetsgebyr barn Kr 300,- (per halvår) 
Aktivitetsgebyr voksen kr 500,- (per halvår) 
Enkeltdeltagelse Kr   50,- 

 

4.2.5 Aktivitetsgebyr - Ski/skiskyting 

Aldersgruppe 2016 

 Langrenn Skiskyting 

10 år og yngre  100,-* 1 000,- 

11 år  1 000,- 2 000,- 

12 år og eldre  1 500,- 2 500,- 

Seniormedlemskap  250 
* 10 år og yngre betaler i tilegg aktivitetsgebyr til Barneidretten. 

4.3 Forfallsdatoer: 
Medlemskontingent:  15. februar  
Barneidrett:  15. september 
Fotball: 15. april for 2016, for 2017 blir det 1. februar for alle lag.  
Håndball: 15. september 
Ski/skiskyting:  10. januar (vurderes endret for sessongen 2016/17) 
Crossminton: 15. februar/15. august  
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5. VEDLEGG 5 – STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 

Konto Kontotekst Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler -150 -160 -160 -163 

3120 Grasrotandelen -75 -100 -110 -212 

3130 Bingo (Creation) -300 -300 -300 -306 

3420 Kommunale tilskudd -110 -  - 

3610 Leieinntekter lokaler -36 -44 -46 -47 

3630 Lier kommunes del av driftsutgifter -44 -70 -73 -74 

3650 Diverse inntekter 0    0 

3810 Medlemskontingent -150 -200 -180 -184 

 SUM INNTEKTER -865 -874 -869 -882 

4095 Tilskudd undergrupper 160 160 - - 

 SUM VAREKOSTNADER 160 160 - - 

5010 Lønn 120 198 230 167 

5070 Gaver 4 0   

5090 Feriepenger m/aga 18 24 23,5 17 

5400 Arbeidsgiveravgift 18 28 32,5 24 

5800 Refusjon av sykepenger 0     

5945 Pensjonsforsikring for ansatte 3  5   

 SUM LØNNSKOSTNADER 163 255 286 208 

 Reklamekostnader   8 8 

6310 Strøm 102 102 102 104 

6320 Brøyting 8 8 10 10 

6330 Kommunale avgifter 24 24 15 15 

6340 Vedlikehold 80 80 180 184 

6345 Forsikring anlegg 60 60 60 61 

6350 Drift klubbhus 24 24 21 21 

6395 Diverse utgifter lokaler og anlegg 30 30 60 61 

6650 Andre kontorkostnader 6 6 7,5 8 

6660 Datautstyr 15  15 15 15 

6705 Regnskapshonorar 60  60 63 64 

6710 Telefon/mobil 18 12 6,7 7 

6720 Data/samband 42 24 25 26 

6750 Gaver 0   0 0 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 4 4 4 4 

 Annen renteinntekt   0  

 Gebyrer   6 6 

 SUM DRIFTSKOSTNADER 473 449 583 594 

7120 Km-godtgjørelse 3 3  0 

7810 Avskrivninger Klubbhus 48 0  0 

8110 Renteutgifter 4 0  0 

8115 Gebyrer 6 6  0 

 ADK 61 9  0 

8800 Udisponert årsresultat (overskudd) -8 -1 0 -82 
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6. VEDLEGG 6 - STYRETS FORSLAG TIL ORGANISASJONSPLAN 

Organisasjonsplanen er ikke revidert. Dette som en følge av arbeid knyttet til ny visjon,  virksomhetsidé og  
verdier (3V), samt nye vedtekter. Organisasjonsplanen vil bli gjenstand for revisjon i 2016/17. 
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7. VEDLEGG 7 - VALG 

7.1 Valgkomité 
Årsmøtet i 2014 besluttet at sittende styre skulle fungere som valgkomité. Hovedstyret har i 2016 anbefalt 
at sittende styre og årsmøtet skal fungere som valgkomité for inneværende og kommende periode. Det er 
åpenhet for innkomne forslag til nye medlemmer til hovedstyret.  

7.2 Medlemmer på valg: 
a) Styreleder Hovedstyret: Ikke på valg  

(valgt på ordinært årsmøte 24. mars 2015 (1 år igjen) 

b) Nestleder Hovedstyret: Frode Langli (stiller til gjenvalg) 
Valgt på ordinært årsmøte 24. mars 2015 for 1 år 

c) Øvrige styremedlemmer har sagt seg villige til å fortsette i deres roller. 

d) Alle styremedlemmer velges etter innstilling fra årsmøtene til undergruppene, sittende styre og 
hovedlagets årsmøte 17. mars 2016.  

e) 2 medlemmer til å godkjenne regnskapet (godkjenning og underskrift). 
Det skal 2 personer til, og ett møte på Lier regnskapskontor for å gjennomgå regnskap og å 
anbefale dette regnskapet godkjent, og deretter utferdige en erklæring på dette som skal følge 
årsberetningen. 


