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1. VEDLEGG 1 - LIER IL ÅRSBERETNING 2016 

1.1 Hovedstyret 

1.1.1 Styrets sammensetning 

Styreleder: Svein Erik Olsen 
Nestleder: Frode Langli 
 
Styremedlemmer (gruppeledere i undergruppene):  
Håndballgruppa: Gro Anita Lindsetmo Hanne Skjerve (vara) 
Skigruppa: Gry Ravnås Runningen Runar Opsahl (vara) 
Fotballgruppa: Alf Henning Flåten Bård Skarpås (vara) 
Barneidretten (BIG) Kristin Korsell  Hanne Thorhallsson (vara) 
Crossminton:  Morten Påsche  Erik Damstuen Brandt (vara) 
 

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

1.1.2 Styremøter 

Det har siden forrige årsmøte 17. mars 2016 vært avholdt 10 styremøter. 

1.1.3 Oppsummering av noen av styrets oppgaver i 2016  

Aktiviteten generelt 
Nedenfor orienteres det om noen av oppgaver og saker som er av betydning, og som har tatt mye av 
styrets tid. Styret har jobbet med Blått Løft som er en del av våre verdier og omdømme. Klubbhuset er 
beiset om i lagets farger. Spillerbenker og kiosken ute på anlegget er også rustet opp og beiset tilsvarende. 
Identitet og profil har blitt viet fokus, og vil som en følge av dette synliggjøres ytterligere ved kommende 
draktskifte som skal skje i løpet av mars måned. 

Ny funksjon – Barneidrettsansvarlig 
Det ble opprettet en funksjon som Barneidrettsansvarlig i idrettslaget. Dette ifølge krav fra myndighetene. 
Alle lag og foreninger som jobber med barn og ungdom skal etablere en slik spesielt viktig funksjon for å 
sørge for å bidra til å ivareta barnas og de unges rettigheter. Denne rollen har blitt ivaretatt av leder for 
Barneidrettsgruppen.  

Visjon, virksomhetsidé og verdier (3V) 
Det har blitt jobbet med å innarbeide vår Visjon, Virksomhetsidé og Verdier (3V). Dette skal følges opp 
ytterligere, og det er planlagt et obligatorisk møte våren 2017 hvor alle som har roller og verv i Lier 
idrettslag plikter å møte.  
Dette blir spennende! 

Sponsoropplegg 
Opplegget med sponsorer og sponsorinntekter har blitt sentralisert i stedet for at hver gruppe og lag skal 
jobbe for å få inn midler til sine grupper og aktive. Tidligere ordning var en usosial ordning som ikke 
nødvendigvis kom alle medlemmene til gode. Med den nye ordning jobbes det for å få inn midler til 
idrettslaget som igjen vil fordele midler ut til gruppene for å skape aktivitet. Grupper og lag skal ikke selv gå 
ut i markedet for å få sponsorer. Avvik fra dette skal avklares med i og av Hovedstyret, og ellers gjøres i 
samråd med sponsorkoordinator før dette kan skje. 
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Sponsoravtaler 
Det er jobbet med å få inn mer sponsormidler til idrettslaget enn tidligere. Det er allerede inngått avtaler 
med næringslivet som blir presentert med sponsorskilt ute på anlegg og inne i hall. 
Videre er det inngått avtaler med næringslivet som får presentere seg på idrettslagets drakter. 
For disse to ovenstående punkter retter vi en stor takk til de i sponsorgruppen som har bidratt fantastisk 
for å skaffe midler til veie for våre utøvere! 
TUSEN TAKK TIL ALLE VÅRE SPONSORER! 

Utstyrsleverandør 
Det har vært jobbet mot utstyrleverandør for årene som kommer. Ny avtale for årene som kommer, vil 
vært klart i løpet av mars måned. Dette vil bli kommunisert til våre medlemmer så snart avtalen er på plass.  

Kraftsamling på cuper 
Det har også blitt diskutert å «Kraftsamle» på Lier ILs deltakelse på cuper. Det er ønskelig å kraftsamle ved 
at flest mulig lag skal delta på minst én stor felles cup per år, i stedet for at lagene deltar på forskjellige 
cuper. Barn og ungdom gleder seg til større arrangement, og spesielt til arrangementer med reise og 
overnatting. Dette er en ambisjon som også skal føres inn i gruppenes Sportsplaner. Kraftsamling har også 
med lagånd, identitet, og spirit å gjøre – slik at vi fremstår samlet som èn enhet. 

Klubben som leder 
Det er et ønske at idrettslaget skal være klubbdrevet fremfor drevet av de enkelte grupper eller 
enkeltpersoner. Dette for å søke å få en rød tråd i det som idrettslaget, gruppene og de enkelte lag bedriver 
og også kommuniserer. Prosess og kommunikasjon er stikkord her. Dette tema vil også bli viet fokus i 2017. 

Ny funksjon - Sentral Draktforvalter 
Sentral Draktforvalter er en nyetablert funksjon i klubben, som skal bidra til å koordinere anskaffelse og 
forvaltning av idrettslagets drakter i samarbeid med de enkelte materialforvaltere i gruppene/lag. 

Møtevirksomhet 
Styret har deltatt på møte med politikere og kommuneadministrasjonen. På disse møtene har Lier ILs 
tanker og ønsker om utvikling og anlegg blitt viet fokus. Dette også med tanke på kommunens langtidsplan 
for kultur- og friluftsliv (idrett) i perioden 2017 – 2020 hvor idrettslaget ønsker å komme med i dette 
planverket. Styret har videre deltatt på møter i Lier idrettsråd (LIR) og Buskerud idrettskrets (BIK) i 
forskjellige sammenhenger. Møter med andre aktører har også funnet sted. 

Nærmiljøanlegg (I) 
Det har blitt realisert ett nærmiljøanlegg ved klubbhuset. Det ble sent i 2016 ferdigstilt en kombinert 
skøytebane i vinter- og parkeringsplass i sommerhalvåret. Dette anlegget var et godt tilskudd som også har 
blitt mye brukt i en ellers relativ snøfattig vinter. 

Nærmiljøanlegg (II) 
Det planlegges etablert ytterligere ett nærmiljøanlegg i 2017/18 – Pumptrack (BMX, sykkelcrossløype, 
skateanlegg), som idrettslaget har fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB til. Det ønskes søkt ytterligere 
spillemidler til å få dette nærmiljøanlegget finansiert og etablert i et samarbeid med Lier kommune og 
næringslivet. 

Anleggsutvikling (Ski) 
Ski- og skiskytteranlegget har også blitt viet fokus. Hovedstyret har sammen med sponsorgruppen fått med 
næringsliv til å trå til med støtte for å få utviklet og forbedret standplass. 
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1.2 Årsberetning fra undergruppene 
Gruppenes- og deres lag har hatt et veldig høyt aktivitetsnivå i 2016. Hovedstyret retter en stor takk til alle 
som har bidratt. Nedenfor har vi gjengitt årsberetningene til undergruppene. 

1.2.1 Barneidrettsgruppa (BIG) 

Styrets sammensetning 

Leder Kristin Korsell 
Nestleder/matrialforvalter  Hanne Thorhallsson 
Styremedlem Sigurd Sigernes 
Styremedlem / Trenerutvikling Jannicke Holdorf 
 

Styremøter 

 Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. 

 Styret har i tillegg vært involvert i møter med enkelte lag etter behov. 

 I tillegg har det vært avholdt to trener-/oppmannsmøter.  

 Styret har vært representert ved styremøter i hovedstyret. 
 

Medlemmer og aktivitetsgebyr 
Barneidrettsgruppen (BIG) har aktivisert 375 barn i alderen 3-10 år gjennom året 2016 og 70 
trenere/lagledere. 

Aktiviteter og arrangementer 
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 (uke 40), håndball fra høstferien 
frem til påske med skikarusellen 4 uker i januar/februar.  

Fra 6 år får barna tilbud om deltagelse i fotballserie/cuper, og fra 7 år får utvides tilbudet til også å gjelde 
ski og håndball. Nytt i for 2016 var at vi hadde med lag i 3’er fotball aktvitetsserie for 6 åringene allerede fra 
vårsesongen. Da stilte de med mix lag og til høstsesongen ble de delt i gutte- og jentelag.  

Dyrenes Minicup i fotball ble arrangert for tredje gang i begynnelsen av mai. 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 som vi håper skal være en godt rekrutteringsgrunnlag til klubben i årene som 
kommer.  

Ski - Skikarusellen ble gjennomført tre tirsdager i januar/februar 2016. 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. 
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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 Solberg (Kiwi) Cup og vår egen EMS Cup på høsten. 
Treningstidene på 7’er banen ble fastlagt på våren og skal ikke forandres slik at treningstiden for 
alderstrinnene er forutbestemt. Nytt av året er at 6-åringene spilte 3’er fotball både på våren og høsten, og 
de to eldste gruppene var med på en 3v3 turnering på våren.  

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.  

Alle gruppene har deltatt på aktivitetsturneringer siden november. 

Trenere og oppmenn 
Hver gruppe har i all hovedsak hovedtrener, oppmann og et varierende antall hjelpetrenere. Totalt har 70 
personer vært engasjert i disse vervene, utelukkende foreldre/foresatte. En stor takk for den fantastiske 
jobben som disse gjør for alle barna i barneidrettsgruppen vår – uten dere kunne vi ikke vært organisert på 
den måten vi er opprettholdt dette som et lavterskeltilbudet.  

Økonomi 
Barneidrettsgruppen har en sunn økonomi. Vi har at en økning i utgifter i 2016 som samsvarer med ønsket 
om å øke aktivitetsnivået. I 2016 var alle lagene påmeldt til Sobergcup (Kiwi) og vi introduserte en ny 3’er 
cup for de to eldste gruppene på våren. Vi har også rustet opp utstyrspakken som alle lagene har fått 
utdelt. I håndballsesongen kan grupper i 2.-4. trinn melde på lag hver måned fra november til april på mini- 
og aktivitetsturneringer. 

Aktivitetsgebyr – styret foreslår å ikke endre satsene for aktivitetsgebyr for sesongen 2017.  
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1.2.2 Fotballgruppa 

 
Styret i fotballgruppa 2016 har bestått av: 
 
Leder Alf Henning Flåten 
Nestleder/Sportslig leder Bård Skarpås 
Kasserer Kjetil Nilsen  
Material forvalter Helle Moe Johnsen 
Styremedlem Erik Ruhs 
Styremedlem Tonny Tollefsen (sluttet midt i året) 
Styremedlem Megan Y. Fjeld 
Styremedlem Pål Gjertsen (sluttet midt i året) 
Styremedlem Per-Arne Lyngås 
 
Komplett styre ble valgt og konstituert på sist årsmøte.  
 
Vi har 15 guttelag, 8 jentelag, et A-lag damer, ett M39 (veteran herre), og ett A-lag herre (5 div). De aller 
yngste født år 2007 og 2006 er i samarbeid med BIG og rapporteres i BIG sin årsberetning. I årsklassen 2006 
var det 1 jentelag og 5 guttelag som kom over fra BIG til fotballgruppen etter sommerferien. 
 

Møteaktivitet 

 Styret har hatt 9 styremøter i 2016.  

 Styret har i tillegg vært involvert i møter med enkelte lag etter behov. 

 I tillegg har det vært avholdt to trener-/oppmannsmøter.  

 Dialog i sportslig utvalg, har foregått pr mail og telefon jevnlig i tillegg til flere møter. 

 I tillegg har styret vært representert ved styremøter i hovedstyret. 
 

Arrangementer 
Disse arrangementene er gjennomført i 2016: 

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. 

Eat Move Sleep Cup (tidligere Bendit Cup) i oktober med 169 påmeldte lag og ca 260 gjennomførte 
kamper.  G/J 13 lagene var ansvarlig for arrangementet og alle lag i klubben deltok på denne store 
dugnaden. Nåløyet for å arrangere denne cupen blir trangere og trangere for hvert år.  Bama og 
fotballforbundet stiller strengere og strengere krav til klubben for å få delta.  Arrangementet i 2016 var så 
vellykket at Lier iL er tildelt cupen også i 2017.   

Teknikkfabrikken – teknisk trening for de som ønsker noe ekstra.  10 økter ar avholdt på høsten 2016 med 
ca 65 deltakere.  Trenere var Håvard Hauge Haakonsen og Thomas Røed i tillegg var det engasjert ca 10 
assistenttrenere fra egen juniorstall. 

Fotballskole - 3 dager rett etter skoleslutt før sommerferien 2016.  Her hadde vi ca 105 deltakere i alderen 
7-12 år.  Hovedansvarlig var Olav Torgersen og Håvard Hauge Haakonsen.  Også her var egne 
juniorer(gutter og jenter) engasjert som assistenttrenere.  Fotballskolen 2016 kommer meget høyt opp på 
listen over svært vellykkede fotballskoler.  
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Sportslige resultater 
A-lag dame holder plassen i 2. divisjon og i tillegg rykket det andre damelaget opp i 3. divisjon.  Stor takk til 
særs ivrige trenere og apparatet rundt damesatsingen. 

A-lag herrer rykket ned til 6.divisjon.  Omlegging av seriesystemet og litt uflaks(måtte være blant de 4 beste 
for å ikke rykke ned) gjorde at herrene i 2017 spiller i 6.div. 

Sesongen 2016 under ett var på det jevne. De aller fleste lagene havnet der de hadde håpet på tabellen. 

 

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 G99, 98, J97, J98 og damelaget som hovedtrenere og hjelpetrenere. 

 

Dommere 
De aller fleste på G/J16 laget har gjennomført barnekamplederkurs og er blitt brukt som dommere i vår  
EMS Cup. Mange av dommerne har også dømt aktivitetsturneringer og 5’er og 7’er fotball der det ikke er 
satt opp dommere fra kretsen. Lier iL har nå 2 dommere som dømmer i de øverste divisjonene. 

 

Rekruttering 
Rekrutering av nye lag i samarbeid med BIG, fungerer meget bra. Som for håndballen er vi også avhengig av 
at det er foreldre som kan sette i gang grupper i samarbeid med fotballgruppa.  

 

Økonomi 
Fotballgruppas økonomi går omtrent i balanse. Det ble et lite overskudd for 2016. 

De tyngste utgiftspostene er brøyting av banen på vinteren samt gjeld på kunstgress 11’er banen.  I tillegg 
ser vi at dommerutgifter og påmelding til seriespill er høye poster på utgiftssiden. 

 

Utstyr og draktavtale 
Avtale med utstyrsleverandør følges opp av Hovedlaget. 

 

Baneanlegget på Tranby 
Kommunen eier de fleste banene på Tranby bortsett fra kunstgress 11’er banen.  Denne er eid av Lier iL.  
Buskerud fotballkrets er med i et pilotprosjekt i forhold til 7’er og 9’er fotball.  Dette innebærer mer 
regulering av banestørrelser og antall baner.  Dette gjør at treningsfeltene våre i større grad må avsettes til 
baner for seriespill og dermed blir treningsmulighetene noe redusert i seriesesongen. 

Gressbanene på Tranby er av varierende kvalitet og man forsøker så langt det er mulig å legge kamper på 
kunstgressbanene. 

Kunstgress 11’er banen holder fortsatt bra kvalitet men det vil være behov for å skifte ut toppdekket om 4-
5 år.   
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Utfordringer / viktige oppgaver i 2017 

 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.  Sportslig utvalg følger opp dette og 
koordinerer dialogen på trenersiden. 

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

 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. 

 Mange styremedlemmer gir seg og nøkkelfunksjonene – leder, økonomiansvarlig og 
materialforvalter blir nye.  Avtroppende styremedlemmer har sagt seg villige til å bistå det nye 
styret ved behov. 

 

Styret takker spillere, trenere, støtteapparat og foreldre, som gjør at det er utrolig morsomt å bidra og 
drive fotball i Lier IL. Vi hadde ikke klart det uten dere.  

Det er gjort et godt stykke arbeid med å rekruttere inn nye styremedlemmer og responsen har vært 
overveldende.  Det er nå om lag 10-12 personer som ønsker å være med på å sparke fotballgruppen videre 
–  det fortjener alle barn og unge i Lier IL. 
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1.2.3 Håndballgruppa 

 
Styret i håndballgruppa 2016 har bestått av: 
 
Leder Gro Anita Lindsetmo 
Nestleder Hanne Skjerve 
Kasserer Gro Anita Lindsetmo  
Sekretær Trude Helgesen 
Sportslig leder Odvar Martinsen 
Material forvalter Steinar Hennum 
Styremedlem Tanja S Langli 
Styremedlem Anne Gro Wilhelmsen 
Styremedlem Øyvind Pedersen 
 
Komplett styre ble valgt og konstituert på sist årsmøte, og har representert 7 lag. 
Håndballgruppa består av 4 guttelag, 8 jentelag og 2 seniorlag dame.  
 

Møteaktivitet:  

 Styret har hatt 9 styremøter i 2016.  

 Styret har vært involvert i møter med enkelte lag etter behov. 

 Det vært avholdt to trener-/oppmannsmøter.  

 Dialog i sportslig utvalg, har foregått pr mail og telefon jevnlig. 

 Det har ikke vært noen hallstyremøter for Tranbyhallen 2016, men ett hallstyremøte i Heiahallen 

 Håndballgruppa har vært representert ved styremøter i hovedstyret. 
 

Arrangementer:  
Disse arrangementene er gjennomført i 2016: 

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

 Gjensidige håndballskole i vinterferien. 

 Aktivitetsturneringer og miniturneringer både vår og høst 

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

 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. 

 Sterk – og skadefri – et program som har gått over noen ganger, hvor trenere får tips og råd mot å 
forebygge skader + fine øvelser for styrketrening. 

  

Sportslige resultater 
Sesongen 2015/2016 har bestått av: 

 Jenter: 8 lag i aldersgruppen J10(2005) - J18(1998/1997) og et senior damelag i 4. div. 

 Gutter: 3 lag i aldersgruppen G10 (2005), G11(2004), G12(2003). 

 Rekruttlag: J/G08-J09 (2006 og 2007) har spilt miniturneringer og aktivitetsturneringer.   

 Totalt 12 lag under håndballgruppa som har spilt i 16 serier. 

 Totalt 4 lag under BIG 

 Både A+ B serie på flere av lagene 

 4 lag deltok i Beach serien vår 2016 (J13(2 lag), J14, J16 og J18(2 lag)) 
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 J16 og 18 kom til sluttspillet 

 Ellers har det vært deltagelse på flere cuper for alle lagene med noen svært gode resultater for 
spesielt J15. 

 I sesongen 2015/2016 rykker vi opp med damelaget til 3.divisjon, G12 får 2.plass, J16 får en 3.plass i 
sin ene serie og Lier har ikke hatt så gode resultater på 8 år.  

 
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 damelaget og nå har vi flere trenere fra G98, J99 som både hovedtrener/hjelpetrener og som også er 
involvert som instruktører på arrangementer som åpen hall.   

Det er gjennomført trenerutvikling i regi av Region Sør. Lier IL var vertskap under et av arrangementene. 

 

Dommere 
Vi sliter med å fylle dommerkvoter, og jobber en del med å få flere dommere på plass. 

De som har gjennomført barnelederkurs for våren, har gjort en kjempeinnsats på høsten, da kretsen har 
pålagt klubbene å sette inn dommere på J/G 11 kamper. 

Magnus og Ola, bidrar også sterkt til å prøve å redusere boten vi får for sesongen 2016/2017. 

Vi skal, i samarbeid med en av våre senior dommere, følge opp å utvikle flere dommere på sikt. 

 

Samarbeid med andre klubber 
Vi samarbeider bra med Sylling, og jobber med at flest mulig skal være i aktivitet. St Hallvard er litt på vent, 
da vi har litt unge lag ennå på guttesiden.  

 

Rekruttering 
Rekrutering 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 med åpen hall fredager fortsetter vi med. 

I samarbeid med Region Sør, har vi også i år gjennomført skolebesøk. Dette er et flott tiltak, sammen med 
Åpen Hall – arrangementet, til å rekruttere nye spillere. 

 

Økonomi 
God forvaltning av økonomien i 2016.  

Inntekter henter vi fra: 

 Aktivitetsgebyr 

 Kiosk 

 Vårlotteri 

 Lam midler (ut ifra idrettsregistrering av medlemmer) 
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Våre største utgifter er: 

 Hall leie 

 Påmelding til div serier. 

 Dommerutgifter 
 

Vi har klart å holde aktivitetsgebyret stabilt i noen år nå, og håper vi kan fortsette med dette. Det at vi har 
en sunn økonomi, gjør at vi kan igangsatte flere prosjekter i 2017/18 og planlegge nye aktiviteter. 

 

Utstyr og draktavtale 
Avtale med utstyrsleverandør følges opp av Hovedlaget. 

 

Tranbyhallen og Lier kommune 
Vi har med kommunens godkjennelse, fortsatt ikke hatt tilsynsvakter denne sesongen heller. Dette blir 
vurdert fra sesong til sesong. Det er derfor viktig å fortsette det gode arbeidet, med at dører blitt holdt 
avlåst under trening og trenere/oppmenn har påtar seg sikkerhetsansvaret.  Det er ikke blitt holdt 
Hallstyremøte i 2016 noe som håndballgruppa synes er beklagelig, da vi ønsker å ha en mer direkte dialog 
ang hallen vår. Vi jobber videre, med å få til dette i 2017. 

 

Utfordringer / viktige oppgaver i 2017  

 Sikre nok treningstid pr lag. Vi trener nå stort sett i Tranbyhallen og Heiahallen samt noe i 
Syllinghallen.  

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

 Fortsette å 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  

 

Styret takker spillere, trenere, støtteapparat og foreldre, som gjør at det er utrolig morsomt å bidra og 
drive håndball i Lier IL. Vi hadde ikke klart det uten dere ! 
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1.2.4 Skigruppa (Langrenn / Skiskyting) 

For 6. trinn og oppover startet ordinær trening i august, kombinasjon av rulleski, løping og styrke trening. 
Skytetrening kommer i tillegg for skiskytterne. Fra mai til august arrangeres det i tillegg til ordinære 
treninger, treningsøkter i helgene hvor hele familien kan delta. Stikkord for disse treningene er rolige 
langturer med løping, terrengsykling og myrfotball. I juni var det «Mesternes Mester» på idrettsbanen i 
Sylling for de eldste utøverne.  

Hesteslettagjengen (2.-5. trinn) startet opp sin barmarkstrening torsdag etter høstferien på Hennummarka. 
Samme uke startet skiskytterskolen på Eggevollen. Nybegynnergruppa i skiskyting har fulgt kursopplegget 
fra NSSF «Skiskyterskolen» i høst/vinter.  

Nytt i denne sesongen (2016/17) er at vi har inngått treningssamarbeid med Sjåstad/Vestre Lier for 
utøverne fra 6.trinn og eldre. Dette styrker treningstilbudet både ved at vi får litt større treningsgrupper og 
samarbeid på trenersiden. 

Buskerud skiskytterkrets arrangerer hvert år fire barmarkssamlinger for 13-16 åringene fra mai til oktober, 
og Lier har stor deltagelse på disse samlingene.  Foruten å få en helg med mye trening, skaper disse 
samlingene gode sosiale relasjoner på tvers av klubbene.  I tillegg arrangeres det egne kretssamlinger for 
jentene. Lier arrangerte en jentesamling i oktober på Nordal. 

Egne arrangementer i 2016 var blant annet Lierrennet, Skikarusellen, Sparebank1 cup i skiskyting i 
samarbeid med Hønefoss SSK, Ulveløpet, Liermesterskapet, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting. 
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 kunstsnø. 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 å 
trene. Siden det ikke er gratis å lage snø, er det blitt hengt opp skilt på Martinsløkka med en oppfordring til 
å gi et bidrag til snøproduksjonen.  

Lier har mange aktive utøvere som går mange skirenn, både langrenn og skiskyting. På skiskyting deltar de 
fleste på Sparebank1 cup, som går over 5 helger fra november til mars. I tillegg har vi stor deltakelse på de 
store renna som Kvalfoss sprinten, Askersprinten, Bendit Bjerke og Bendit Liatoppen. I 2015/16 sesongen 
var det 12 utøvere som gikk Norgescup i skiskyting, 11 deltok i Jr-NM hvor Aleksander M. Karlsen tok både 
en gull- og sølvmedalje. På langrenn er det god deltagelse på skirenn i kretsen, av større renn Lier deltar på 
er bl.a. Ungdommens Holmenkollrenn og Hovedlandsrennet, og vi har noen juniorutøvere som går 
Norgescup langrenn.  

 

Anlegg:  

Eggevollen: Skigruppa har ved stor dugnadsinnsats og en god støtte fra næringslivet fått gjort en større 
oppgradering av Eggevollen i 2016. Avstanden mellom standplass og skiver og er rettet opp, avstanden er 
nå lik på alle 16 skivene. I tillegg er det fylt på masse på standplass slik at utøverne ligger mer i samme 
høyde som skivene, nå er det slutt på å skyte oppover mot skivene. Til slutt ble det støpt et betongdekke på 
standplass, et fast dekke er et bedre underlag å ligge på enn grus, som vi har hatt fram til nå. 
Tilbakemeldingene fra utøverne over de nye forholdene på standplass er svært positive. 

Martinsløkka er stadig under utvikling. Dette er et samarbeidsprosjekt med Sjåstad Vestre Lier IL. Det 
nedlegges betydelig innsats i å legge til rette for utvidet skisesong ved produksjon av kunstsnø. Det er også 
iverksatt planer om utvidelse av løyper samt etablering av varmestue, slik at vi får et enda bedre tilbud som 
bidrar til mer skiglede for alle.  
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Leirdalen er vår drømmearena og fremtidig kraftsenter for ski og skiskyting i Lier. Arbeidet med å få til en 
samarbeidsplattform med andre klubber og kretser samt å etablere tiltaket i kommunen, ledes nå av Per 
Øverby. 

2016 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.  

 

 

1.2.5 Crossminton (Speedbadminton) 

I andre halvdel 2016 hadde vi god rekruttering til gruppen og rundet året med 20 aktive medlemmer, i 
tillegg til mange gjestespillere og deltagere på turneringer. 

Crossminton er fortsatt en liten idrett i Norge og vi er den eneste klubben med aktive medlemmer. I 2016 
var det noen utfordringer rundt samarbeidet med Badmintonforbundet, men vi har kommet godt i gang 
med ny giv ift felles mål om utviklingen av sporten og medlemmer i 2017. En stor takk til Bodil Engejordet 
Jelsness som sitter som leder for utviklingskomitéen i Badmintonforbundet. Dette er starten på et godt 
samarbeid, der vi håper å ha vårt særforbund i ryggen i større grad enn tidligere.  

I løpet av året som gikk så avholdt vi en 250poengs turnering og en 500poengs turnering. Sistnevnte trakk 
spillere fra Japan, Tyskland, Polen, Danmark og Sverige. I tillegg arrangerte vi NM. 

Lier IL's fikk sin første Europamester i Morten Påsche som vant klassen Menn +40 i Frankrike. 

Vi har investert i en egenprodusert Centrecourt som skal brukes for å synliggjøre sponsorer på de 
arrangement vi deltar på.  

Planer fremover 

Vi er 5 spillere som reiser til Slovenia Open i midten av mars . I 2015 inviterte vi spillere under 18 år til gratis 
trening, med støtte fra Lier Kommune. Én av de som prøvde seg da er fortsatt medlem og skal nå være med 
oss til Slovenia for å teste nivået mot jevnaldrende internasjonalt. Det ser ut til at vi blir 8-10 spillere som 
reiser til Polen for å spille VM i sommer, i tillegg til at flere av oss ser på ulike andre turneringer 
internasjonalt. 

Vi har allerede avholdt en 250poengs turnering, og skal ha en til 29 april. Denne kombinerer vi med å 
arrangere Nations Cup - mot øvrige nordeuropeiske land. I august arrangerer vi på nytt en 500 poengs 
turnering, før vi runder av året med å arrangere nytt NM. 

Lokalt så har vi holdt gratis kurs for Konnerud Allidrett for ungdom, der 15 ungdommer ble kurset over tre 
kvelder. Videre har vi meldt oss på med aktivitet/stand på Lierdagene. 
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1.3 Medlemstall 

1.3.1 Medlemskap i Lier IL:  

Type medlemskap Antall medlemmer 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Barn     307 320 

Voksen     90 82 

Familie     917 972 

Støttemedlem     5 12 

Totalt ant.medl 1393 1362  1862* 1319 1386 

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

1.3.2 Medlemsutvikling i gruppene 

Medlemsutvikling 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ski* 171* 171* 148* 278* 221* 208 

    Langrenn      141 

    Skiskyting      67 

Håndball 196 190 190 195 170 245 

Fotball 464 420  420 388 448 

BIG 500 480 325 441 420 449 

Crossminton     11 11 

Styreverv (hovedstyret)     10 7 

Andre***     290 305 

IFO** 41 40 40 15-20 - - 

*Skigruppen i sin helhet – inkl. skiskyting. Fra 2016 så har vi delt Skigruppen i Langrenn og Skiskyting for å reflektere 
at dette er to forkjellige forbund.  
**Idrettsfritidsordningen (IFO) ble nedlagt per 31.12.2014 
*** Ikke-aktive, foreldre og støttemedlemmer. 
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1.4 Økonomi 
Styret har hatt løpende kontroll med økonomien i 2016. Hovedlagets regnskap viser et  
overskudd kr 333 080,- som hovedsakelig skyldes god økonomistyring og at Hovedlaget pr 31.12.2016 ikke 
hadde overført all Aktivitetsgebyr til undergruppene, samt skiltsponsormidler.  
Forbrukte midler har vært mindre enn anskaffete midler.  

Undergruppene har hatt god aktivitet i 2016. Det vises til undergruppenes regnskap og resultater for 2016. 
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 
Resultatregnskap og Balanseregnskap for 2016. 

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

Styret har i perioden jobbet med, og vil fortsette 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 retter en stor takk til alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldrekontakter og styremedlemmer for 
deres flotte innsats i 2016. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier idrettslag! 

 
Lier Idrettslag Hovedstyret 9. mars 2017 

 
 

 Svein Erik Olsen  Frode Langli 
 styreleder  nestleder 

 
 Gro Anita Lindsetmo Morten Påsche Gry Runningen 
 styremedlem styremedlem styremedlem 
  
 Kristin Korsell  Alf Henning Flåten 
 styremedlem  styremedlem 
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2. VEDLEGG 2 – RESULTATREGNSKAP MED BALANSE 2016 

Lier idrettslag inkludert hovedstyret og alle undergrupper samlet, leverte i 2016 et positivt resultat på  
Kr 887 169,- hvorav Hovedlaget Kr 333 080,- Detaljene i Hovedlagets regnskap ses nedenfor. Økonomien er 
beskrevet nærmere i den enkelte undergruppes årsrapporter. 

2.1 Lier IL - Oversikt over Resultat/Eiendeler/Gjeld 31.12.2016 
 

RESULTAT Lier IL Hovedlaget Fotball Håndball Ski Snøprod. Barneidrett 

Inntekter 4 831 058 1 388 679 1 539 949 686 889 844 783* 68 350 302 408 

Lønn (218 307) (218 307)      

Driftskostnader (3 725 582) (837 292) (1 279 748) (631 209) (547 489) (128 938) (300 906) 

Resultat 887 169 333 080 260 201 55 680 297 294 (60 588) (1 502) 

        

BALANSE Lier IL Hovedlaget Fotball Håndball Ski Snøprod. Barneidrett 

Eiendeler 367 335 3 367 332     

Kasse/bankinnskudd 3 529 371 1 679 087 668 574 242 305 622 953 22 935 293 517 

Fordringer 806 898 206 921 131 250 247 876 162 301  58 550 

Sum Eiendeler 4 703 604 1 886 011 1 167 156 490 181 785 254 22 935 352 067 

Gjeld (1 062 268) 651 926 380 432 12 583 (12 585) 29 912  

Egenkapital (3 641 336) 1 234 085 786 724 477 598 797 839 (6 977) 352 067 

Sum Gjeld / 
Egenkapital 

(4 703 604) 1 886 011 1 167 156 490 181 785 254 22 935 352 067 

*Snøproduksjon er skilt ut i egen kolonne. 
 

2.2 Resultatregnskap per 31.12.2016 
  Note 2016 2015 2014 
Driftsinnteker     

Annen Driftsinntekt 7 1 388 679 1 086 870 1 086 272 
Sum Driftsinntekter  1 388 679 1 086 870 1 086 272 
     
Lønnskostnader 8 218 307 289 493 343 855 
     

Driftskostnader     
Varekostnader   14 138  

Driftskostnader, av- og 
nedskrivninger 

9 764 699 432 916  

Annen driftskostnad   223 923 486 
Sum driftskostnader 9 405 673 737 004 1 267 341 

     
Renteinntekt 9 1 310 705 525 
Rentekostnad 9   - 
Bankgebyrer 9 2 277 10 099 6 648 
Swedbank provisjon 9 71 624   

ÅRSRESULTAT  333 080 340 473 -187 192 
Overføringer annen 
egenkapital 

   0 
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2.3 Balanse per 31.12.2016 
  Note 2016 2015 

EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER    

Klubbhus 5 3 3 

SUM ANLEGGSMIDLER  3 3 

     

OMLØPSMIDLER    

Fordringer 4 206 921 165 318 

Lønnsforskudd    

Bankinnskudd, kontanter o.l 3 1 654 355 1 366 400 

Skattetrekk 3 24 732 23 342 

SUM OMLØPSMIDLER  1 886 008 1 555 060 

SUM EIENDELER  1 886 011 1 555 063 

     

EGENKAPITAL OG GJELD    

Egenkapital 2 901 004 560 297 

Årsresultat 2 333 080 340 707 

SUM EGENKAPITAL  1 234 085 901 004 

     

Skyldig offentlige avgifter 6 62 163 43 742 

Leverandørgjeld 6 14 987 2 887 

Annen kortsiktig gjeld  6 574 775 613 203 

SUM GJELD  651 926 656 945 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 886 011 1 555 063 
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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 
unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler 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  
Lagets egenkapital pr 31.12: Beløp 

Bokført 1.1 901 005  

Årets resultat(overskudd) 333 080  

Bokført 31.12. 1 234 085  

  

Note 3 Likviditet 31.12 Beløp 

Bankkonto Hovedstyret 1 654 355  

Bankkonto Skattetrekk 24 732  

DNB bankinnskudd 1 679 087  

  

Note 4 Fordringer  
Til gode fra undergrupper 23 383  

Kundefordringer 183 538  

Sum Fordringer 206 921  

  

Note 5 Eiendeler Nye klubbhus 

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 

  

Det er uklart hva opprinnelig anskaffelseskost på Tranby klubbhus er, (bygget mye på dugnad). 

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 20 885 000,-  

  

Note 6 Gjeld Beløp 

Skattetrekk 15 922  

Arbeidsgiveravgift 6 946  

Merverdiavgift 18 285  

Feriepenger m/ arb.giv.avg. 21 010  

Sum Offentlige avgifter 62 163  



 

 
 Lier Idrettslag 2016 Side 20 av 25 
 

  

Intern gjeld til undergrupper  
LAM-midler til undergrupper - overføring gjort i 2017 273 343 

iZettle, betalingsautomat 3 897 

Aktivitetsgebyr, overføring gjort i 2017 284 950 

Til gode Skigruppa iflg. Barteravtale 12 585 

Sum gjeld til undergrupper 574 775  

Leverandørgjeld 14 988  

Sum Gjeld 589 763  

  

Note 7 Inntekter Beløp 
Sponsor/Grasrotandel/Bingo/Gresvig 708 989  

Momskompensasjon 168 709  

Lier kommunes del av driftsutgifter 137 131  

Leieinntekter klubbhus 59 350  
Medlemskontingent 314 500  

Sum inntekter 1 388 679  

  

Note 8 Lønn og honorar Beløp 

Lønn hovedstyret 173 125  

Avsetning feriepenger 20 150  

Arbeidsgiveravgift 26 767  

Andre personalkostnader -1 735  

Sum lønn og honorarer 218 307  

Det er ikke ytt lån og sikkerhetsstillelser til fordel for styrets medlemmer. 

Det er ikke utbetalt styrehonorar.  
  

Note 9 Annen driftskostnad  
Reklamekostnader 88 438  

Tilskudd til undergrupper - LAM-midler 37 934  
Strøm 123 835 

Brøyting 12 500 

Kommunale avgifter 7 866 

Vedlikehold 195 666 

Forsikring anlegg 64 405 

Drift klubbhus 7 963 

Diverse utgifter lokaler og 95 511 

Andre kontorkostnader 2 184 

Datautstyr 8 098 

Regnskapshonorar 65 569 

Telefon/mobil 7 200 

Data/samband 35 280 

Møteutgifter 3 151 

Porto 121 

Gaver 7 200 

Servicekostnader 1 559 
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Gebyrer 2 498 

Provisjon Swedbank -  71 623 

Renteinntekter bank -1 309 

Sum annen driftskostnad 837 292 
 

 

2.5 Godkjenning av regnskap for 2016 
Revisorene Allan Bjørnstad og Alexander Abelseth har sammen med representant fra Lier regnskapskontor 
gjennomgått regnskapet og anbefalt dette godkjent. Videre anbefaler de også budsjett for 2017 godkjent. 

2.5.1 Gjennomgang av regnskapet til Lier Idrettslag – Hovedlaget 2016 

Jeg har gjennomgått regnskap for Lier IL hos Lier regnskapskontor. Jeg har følgende observasjoner: 
  

 Lier Regnskapskontor gjør en god jobb med å holde orden på regnskapet. Jeg har ingen ting å 
utsette på kompetanse, kontroll eller utførelse av jobben.  

 Det er en meget god likviditet i alle undergrupper.  
 Regnskap for 2016 har en «kunstig» høy inntjening da noen av LAM tilskudd fra 2015 har kommet 

inn på 2016. 
 Vi har en veldig høy kostnad fra Swedbank for innkreving av aktivitet og medlemsgebyr. Kan ikke se 

at dette har ført til økt inntekt. Styret bør vurdere om det skal vurderes andre alternativer. 
 Viktig at alle kvitteringer som sendes til Lier Regnskapskontor er merket på best mulig måte. På 

denne måten kan man enklere måle utgifter mot inntekter og få ett bra bilde av faktisk resultat på 
enkelte aktiviteter.  

  
Jeg har ingen andre bemerkninger.  

 

Allan Bjørnstad (Sign) 
09.03.2017 
 
Jeg støtter Allans gode redegjørelse, og har ingen andre bemerkninger. 
Alexander Abelseth (sign) 
09.03.2017 
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3. VEDLEGG 3 - EVENTUELLE FORSLAG OG SAKER, HERUNDER 
EVENTUELLE LOVENDRINGER  

3.1 Eventuelle forslag og saker 
Eventuelle innkomne saker presenteres på Årsmøtet.  
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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.  Alle som deltar på deltar på treninger eller konkurrerer for Lier 
IL, skal betale aktivitetsgebyr til Lier IL og være medlem av Lier IL. Gruppestyrene kan foreslå størrelsen på 
Aktivitetsgebyr og det skal behandles i forkant av Hovedstyret, og fremlegges som forslag og vedtas på 
Årsmøtet jamfør idrettslagenes Lovnorm.  

4.1 Medlemskontingent 2017 
 2017 

Barn 300,- 

Voksen (19 år og eldre) 400,- 

Familie 500,- 

Støttemedlem 150,- 

Familiestøttemedlemskap 200,- 

Ingen endring kontingenten fra 2016, men vi har opprettet et nytt medlemskap, Støttemedlemskap for familie.  

4.2 Aktivitetsgebyr 2017/18 

4.2.1 Aktivitetsgebyr Barneidrett (BIG) 

Aldersgruppe 2017 

Før skolestart 350,- 

1 trinn 500,- 

2 og 3 trinn 600,- 
 

4.2.2 Aktivitetsgebyr Fotball 

Aldersgruppe 2017 

10 år 1 250,- 

11-12 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 2017 

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) 

Aldersgruppe 2017 

Barn  300,- (per halvår) 

Voksen  500,- (per halvår) 

Enkeltdeltagelse 50,- pr gang 
 

4.2.5 Aktivitetsgebyr – Ski (Langrenn/skiskyting) 

Aldersgruppe 2017/18 

 Langrenn Skiskyting 

Konkurranseklasse 10 år og yngre (2008 og yngre)* 100,-* 1 100,- 

Konkurranseklasse 11 år (2007)  1 100,- 2 100,- 

Konkurranseklasse 12 år og eldre (2006 og eldre) 1 600,- 2 600,- 

Seniormedlemskap  250 
* 10 år og yngre betaler i tillegg aktivitetsgebyr til Barneidrettsgruppen (BIG). 
Seniormedlemmer som trener på egenhånd dekker alle utgifter selv og betaler Kr 250,- 

4.3 Forfallsdatoer: 
Medlemskontingent:  15. februar Håndball: 15. september 
Barneidrett:  15. september Langrenn/skiskyting:  10. januar  

(vurderes endret for sesongen 2017/18) 
Fotball: 15. mars Crossminton: 15. februar/15. august 
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5. VEDLEGG 5 – STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 
Konto Kontotekst Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

3014 LAM midler    -300 

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler -160 -160 -163 -470 

3120 Grasrotandelen -100 -110 -212 -240 

3130 Bingo (Creation) -300 -300 -306 -160 

3420 Kommunale tilskudd -  - -0 

3610 Leieinntekter lokaler -44 -46 -47 -60 

3630 Lier kommunes del av driftsutgifter -70 -73 -74 -75 

3650 Diverse inntekter    0 0 

3810 Medlemskontingent -200 -180 -184 -300 

 SUM INNTEKTER -874 -869 -882 -1605 

4075 Reklamekostnader    18 

4086 Forsikring av bygg, anlegg, spillere    50 

4095 Tilskudd undergrupper 160 - - 200 

4250 Sosiale kostnader    40 

4590 Andre kostnader    100 

 SUM VAREKOSTNADER 160 - - 408 

5010 Lønn 198 230 167 200 

5090 Feriepenger m/aga 24 23,5 17 20 

5400 Arbeidsgiveravgift 28 32,5 24 30 

5800 Refusjon av sykepenger     0 

5945 Pensjonsforsikring for ansatte  5   0 

 SUM LØNNSKOSTNADER 255 286 208 270 

 Reklamekostnader  8 8 18 

6310 Strøm 102 102 104 110 

6320 Brøyting 8 10 10 12 

6330 Kommunale avgifter 24 15 15 18 

6340 Vedlikehold 80 180 184 150 

6345 Forsikring anlegg 60 60 61 65 

6350 Drift klubbhus 24 21 21 25 

6395 Diverse utgifter lokaler og anlegg 30 60 61 72 

6650 Andre kontorkostnader 6 7,5 8 8 

6660 Datautstyr  15 15 15 15 

6705 Regnskapshonorar  60 63 64 66 

6710 Telefon/mobil 12 6,7 7 7 

6720 Data/samband 24 25 26 25 

6750 Gaver   0 0 20 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 4 4 4 20 

 Annen renteinntekt  0  0 

 Gebyrer  6 6 7 

 SUM DRIFTSKOSTNADER 449 583 594 638 

7120 Km-godtgjørelse 3  0 3 

7810 Avskrivninger Klubbhus 0  0 0 

8110 Renteutgifter 0  0 5 

8115 Gebyrer (inkl Swedbank) 6  0 66 

 ADK 9  0 13 

8800 Udisponert årsresultat (overskudd) -1 0 -82 -210 
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6. VEDLEGG 6 - VALG 

6.1 Valgkomité 
Årsmøtet i 2016 valgte Jannicke Holdorf som valgkomitéleder. Valgkomitéen har jobbet med å finne 
kandidater til verv i Hovedstyret. På årsmøtet trer 4 medlemmer fra Hovedstyret ut, og erstattes med nye 
kandidater til å fylle disse verv. Nestleder i Hovedstyret, Gruppeledere og deres nestledere trer nå ut av 
Hovedstyret. Vi takker disse for deres svært viktige engasjement og bidrag i de årene som de har vært med 
og gjort en flott innsats for Lier IL og deres medlemmer. 
Det er åpenhet for innkomne forslag til nye medlemmer til Hovedstyret på årsmøtet.  

6.2 Medlemmer på valg: 
a) Styreleder Hovedstyret: Svein Erik Olsen - Ikke på valg  

(gjenvalgt på ordinært årsmøte 17. mars 2016 (1 år igjen) 

b) Nestleder Hovedstyret: Frode Langli  
(valgt på ordinært årsmøte 17. mars 2016 for 1 år) 

c) Gruppeleder i Fotballgruppa, Alf Henning Flåten og nestleder Bård Skarpås – stiller ikke til gjenvalg 
 
Gruppeleder i Håndballgruppa, Gro Anita Lindsetmo og nestleder Hanne Skjerve stiller ikke til 
gjenvalg. 
 
Gruppeleder i Barneidrettsgruppa, Kristin Korsell og nestleder Hanne Thorhallsson stiller ikke til 
gjenvalg.  
 
(valgt på ordinært årsmøte 17. mars 2016 for 1 år) 

d) Alle styremedlemmer velges etter innstilling fra årsmøtene til undergruppene, sittende styre og 
Hovedlaget sitt årsmøte 16. mars 2017.  

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. 
Revisorer for regnskapsåret 2016 har vært Allan Bjørnstad og Alexander Abelseth. 


