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Årsberetning for 2014 
Vedlegg 1 

 
Lier Idrettslag 

 
Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 24. mars 2015 kl 19:00 
 
Sakliste: 
 

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 
2. Godkjenning av innkalling med tilhørende saksliste. 
3. Velge møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Årsmelding - Styrets arbeid 
5. Aktivitet i undergruppene 
6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert tilstand Mottatte forslag til årsmøtet 
7. Medlemsutvikling – Fastsettelse av medlemskontingent og aktivitetsgebyr 
8. Vedta idrettslagets budsjett for 2015 
9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
11. Foreta følgende valg: 

      a) Styreleder (valgt for 1 år på ekstraordinært styremøte 27. mai 2014) 
      b) Nestleder (valgt for 2 år på ekstraordinært styremøte 27. mai 2014) 

        c) 2 medlemmer til å godkjenne regnskap og årsberetning for 2014 
       
 
Alle vedlegg vil gjøres tilgjengelig på hjemmesidene til Lier idrettslag www.LierIL.no senest én uke før 
årsmøtet – 17. mars 2015. 
  

http://www.lieril.no/
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Styrets sammensetning 
 
Styreleder: Svein Erik Olsen 
Nestleder: Marion Emilsen Frydenlund 
 
Styremedlemmer i hovedstyret (gruppeledere i undergruppene):  
Gro Anita Lindsetmo, Håndballgruppen 
Gry Ravnås Runningen, Skigruppen 
Kristin Korsell Barneidrettsgruppen (BIG) 
Alf Henning Flåten, Fotballgruppen 
 
Deltagere på styremøter med talerett, uten stemmerett: 
Inger Overn Lauritzen, regnskapsfører Lier regnskapskontor har møtt ved behov. 
Nestledere i de enkelte undergrupper har også vært oppfordret til å delta på styremøtene. 
Thomas Røed, leder av idrettsfritidsordningen (IFO) og koordinator i Lier idrettslag.  
 
Valgkomité: Årsmøtevedtak på at eksisterende styre og årsmøtet fungerer som valgkomité i 2015. 
 
Revisorer: Allan Bjørnstad og Steinar Hennum 
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Sak 4 Årsmelding – Styrets arbeid 

Styremøter: 

Det siden forrige årsmøte avholdt 8 styremøter 

Økonomi 

Styret har løpende fokus på økonomien i 2014. Hovedlagets regnskap viser et underskudd som 
beløper seg til Kr 187 192,- Underskuddet skyldes i hovedsak at Hovedlaget dekket underskudd i 
Fotballgruppen med beløp Kr 200 000,-. Undergruppene forøvrig hadde i 2014 god aktivitet. 
Økonomien til undergruppene synes være i bedring, men likevel utfordrende. Det vises til 
undergruppenes regnskap og resultater  
for 2014. 
 
Målsetningen til idrettslaget er ikke store overskudd, men å ha en sunn økonomi og et så høyt 
aktivitetsnivå som mulig innenfor idrettslaget sine rammer. 

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. 

Vedtekter 

Vi har valgt å følge Idrettsforbundets anbefalte vedtekter.  
Vedtektene er ikke endret siden årsmøtet i 2012. 

Medlemsregisteret 

Av utfordringer ser vi at medlemsregisteret fortsatt er noe mangelfullt. Det er i dag manglende 
integrering mellom medlemsregistrene til de enkelte underlag og Hovedlaget. Dette medfører at det 
ligger noe feilaktig informasjon i alle medlemsregistrene.  
De forskjellige underlagene har også nokså forskjellige måter å registrere og innkreve 
aktivitetsgebyr.  Resultatet av dette er at vi trolig har noe mindre inntekter av medlemskontingenter 
og aktivitetsgebyr enn hva vi kunne fått.  
(Det vil i 2015 være et prioritert område å få bedre oversikt over medlemsmassen og øke 
medlemsinntekter ved at vi får alle medlemmer til å betale for de aktivitetene de deltar på). 

Hjemmesider 

En egen gruppe startet opp arbeider rundt prosjektering og etablering av nye hjemmesider. Dette 
fordi nåværende løsning opphører (leverandør tilbyr ikke lenger løsningen) per 30. juni 2015. Dagens 
hjemmesider er vanskelig å administrere og forvalte. Nye hjemmesider forventes å være på plass før 
30. juni 2015. 

Sponsor avtaler 

Hovedsponsor er boligbyggelaget USBL som sponser Lier idrettslag med Kr 100 000,- per år over en 
3 års periode. USBL støttet også Tranbydagen - Heia alle! Med Kr 16 000,- USBL har videre støttet 
med konkurranser, giveaways og fine premier til fordel for våre medlemmer og Lier sine borgere. 
USBL har i perioden deltatt på våre aktiviteter med positive resultater. USBL har stilt med gode 
bidrag gjennom perioden. Lier idrettslag må jobbe mer for USBL i tiden som kommer dersom 
sponsoravtalen skal kunne videreføres. Styret strekker seg langt for at idrettslaget skal kunne få til 
dette. 
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Sponsor Intersport er en av idrettslagets største bidragsytere. Deres bidrag er, under forutsetning av 
gjenkjøp av Intersport og Adidas sine produkter. Sponsoratets størrelse er årlig Kr 275 000,- 
Intersport støttet også med produkter fra sitt sortiment til Tranbydagen – Heia alle! 
  
Vår lokale og landsdekkende strøm- og fiberleverandør Lier Everk støttet med sitt sponsorbidrag Kr 
40 000,- og gav et tilskudd til Tranbydagen - Heia alle! i størrelsesorden Kr 10 000,- Videre har Lier 
Everk støttet med å gi giveaways. 
 
Offshore konsernet National Oilwell Varco har i perioden støttet idrettslaget med et beløp i 
størrelsesorden Kr 20 000,- 
 
Coop Mega Tranby støttet idrettslaget med grillmat og tilbehør til Tranbydagen - Heia alle! 
 
Bjørn Myhre Sport har støttet idrettslaget, ved skigruppa, med produkter fra deres sortiment. 
 
Sponsoravtalenes samlete verdier er midler som er sårt tiltrengte.  
Vi retter derfor en stor TUSEN TAKK til våre gode sponsorer! 
 
Samtlige av våre sponsorer har vært trukket frem og presentert på idrettslagets anlegg og 
arrangementer i perioden som seg hør og bør. 

Anlegg og eiendom 

Vi har ingen endringer på eiendom og anleggs siden for 2014.  
Lier idrettslag ønskes fortatt utviklet til fordel for våre medlemmer og bygdas øvrige borgere, også i 
folkehelseperspektiv.  

Andre saker 

Speedbadminton (Speedminton) som er en særidrett underlagt badminton-forbundet ble formelt 
tatt opp i Lier idrettslag i fra 2014. Speedminton er en idrett for alle og som er gøy. Speedminton 
ønsker flere utøvere. 
 
Fotballaget Lier inkludering (tidligere Fotball for utviklingshemmede (FFU) ble dessverre som en 
følge av mangel på trener og støtteapparat lagt ned fra nyåret.  
 
Lier idrettsfritidsordning (IFO) ble dessverre, som en følge av mangel på nye barn (nedgang i antall) 
lagt ned fra nyåret. 
 
Styret har i perioden jobbet med og jobber fortsatt meg 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. 
  
Styret retter en stor takk til alle våre frivillige trenere, lagledere, foreldre kontakter og 
styremedlemmer. Uten dere ville det ikke vært noe aktivitet i Lier idrettslag! 

 
Lier Idrettslag hovedstyre 

 Svein Erik Olsen (sign) Marion Emilsen Frydenlund (sign) Gro Anita Lindsetmo (sign) 
 styreleder nestleder  styremedlem 
 
 Gry Runningen (sign) Kristin Korsell (sign) Alf Henning Flåten (sign) 
 styremedlem styremedlem styremedlem  
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Sak 5 - Aktivitet i undergruppene 
 

Aktiviteter i Skigruppa Lier idrettslag i 2014 

Skigruppa hadde sesongen 2013/14 278 aktive medlemmer, hvorav 187 var under 20 år og 91 over 
20 år. Mange av disse var også skiskyttere. For aldersgruppen under 20 år er dette er en økning på 
24 utøvere fra 2012/13 sesongen.  Mange av skiskytterne deltok også på langrenn. 
 
På Hestesletta startet skitreningen opp uka etter høstferien, opptil 70 unger fra 7-11 år har vært i 
aktivitet der på torsdagskveldene, noe som lover godt for skigruppas framtid.  Nybegynnergruppa på 
skiskyting har fulgt kursopplegget fra NSSF «skiskyterskolen» i høst/vinter. 10 unger fra 9 år og 
oppover og 16 voksne har deltatt. 
 
I september hadde vi en klubbutviklingskveld i samarbeid med NSSF, vi har også arrangert «mamma 
kurs» og «foreldrekurs» i skyting. Skigruppa deltok på «Tranbydagen – Heia alle!» i september, 
skigruppas stand med laserskyting ble ivrig besøkt av små og store. 
Egne arrangementer i 2014 var blant annet Lierrennet, Sparebank1 cup/KM i skiskyting i samarbeid 
med Hønefoss SSK, Klubbmesterskap i langrenn og skiskyting, Ulveløpet, AGR Kraftløpet i samarbeid 
med SK Kraft, Skikarusell og Terrengskyting. 
 
Høsten 2014 ble en oppgradering på Eggevollen påbegynt.  En fjellknaus ved siden av standplass ble 
pigget vekk slik at løypemaskin kan kjøre fram og brøyte ved blinkene. Utgangen fra skive 1 har ikke 
vært helt optimal og det besluttet å lage en ny løypetrase utfra skive 1. Noe skog ble rydda på 
dugnad, en innleid entreprenør fylte på masse og lagde den nye løypetrasen ferdig. Videre er det 
planlagt å justere standplass slik at det blir 50 meter til blinkene.  Det er også et ønske om å få 
asfaltert standplass.  Vi planlegger også å få montert kulefangere ved alle blinkene. Oppgraderingen 
på Eggevollen er så langt blitt dekket av oppsparte midler, for å få fullført med asfaltering av 
standplass og montering av kulefangere er vi avhengig å få ekstern støtte.  
 
Desember har vært snøfattig flere år på rad. Takket være snøproduksjonsanlegget på Martinsløkka 
og stor dugnadsvilje har Lier IL sammen med SVIL vært i stand til å tilby skiløyper i desember. Til 
tider har det vært litt utfordrende å gjennomføre treninger på Martinsløkka da «halve» Østlandet 
har vært der samtidig. Takket være en dyktig dugnadsgjeng og temperaturen på vår side klarte vi i 
2014 å gjennomføre et flott Lierrenn lørdagen før jul. 
 
2014 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 kjemper i Norges cupen. Dyktige trenere, 
engasjerte foreldre og ikke minst all den skiglede utøverne viser, gjør Lier IL ski til en klubb vi kan 
være stolte av.   
 

Aktiviteter i Håndballgruppen i 2014 

 
Arrangementer 
Disse arrangementene er gjennomført i 2014: 

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

 Gjensidige håndballskole i høstferien. 

 Jule cup i desember 

 Aktivitetsturneringer og miniturneringer både vår og høst 

 Beacharrangement i regi av de lagene som er med i beachserien. 
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Sportslige resultater 
 
Sesongen 2014/2015 har bestått av: 
Jenter: 8 lag i aldersgruppe J10(2004) - J18(1996) og et senior damelag i 3 div.  
Gutter: 4 lag i aldersgruppen G10(2004), G11(2003), G14(2000), G16(1998).  
Rekruttlag: J08-09 og G09 har spilt miniturneringer og aktivitetsturneringer.   
Totalt 13 lag under håndballgruppa Totalt 3 lag under BIG Både A+ B serie på flere av lagene 
 
Trener- og lagutvikling 
Vi ser resultatet av å involvere yngre trenere i lagene og vi har flere trenere fra G98, J96 og J97 som 
både er hjelpetrenere og hovedtrenere. Det er ikke foretatt trenerbytte i 2014, men våren 2015.  
Tematreninger: det er gjennomført 2 tematreninger vinter 2015. Tema keepere og skuddtrening. Det 
vil bli gjennomført 2 tematreninger til utover våren 2015. Det er gjennomført trenerutvikling i regi av 
Region Sør, Lier IL var vertskap under den ene. Vi sliter med noen av lagene resultatmessig. Tiltak er 
iverksatt, med flere treninger og samarbeide på tvers av lagene. 
 
Økonomi 
God økonomi og et bra resultat for 2014. 
Dette gjør at vi kan sette i gang flere prosjekter for 2015. 
 

Aktiviteter i Fotballgruppa i 2014 

Arrangementer 
Disse arrangementene er gjennomført i 2014: 

 Alle Jenter på banen - samling 

 Tine fotballskole i juni 

 Bendit-cup i oktober 
 
Sportslige resultater:  
Sesongen 2013 var en middels sesong hvor vi slet med å stille lag i alle årsklasser slik at både for 
jenter og gutter var det ingen separate lag for 1998 årgangen. På jentesiden manglet vi også spillere 
fra 1998 årskullet opp til eldre junior. Dette medførte at mange av jentene spilte både på senior og 
juniorlagene. 
I 2013 fikk vi ingen kretsmestere. Seniorlagene holdt seg i sine divisjoner, 3 divisjon for damer og 5 
divisjon for herrene. 
 
Keepertrening 
I 2013 gjennomførte klubben keepertreninger delvis i treningstiden til A-laget og etter hvert i forkant 
av disse. Flere keepere var tilstede ettersom det passet i forhold til sine kamper og egne treninger 
ellers. Noen yngre keepere var også og trente på kretsens tilbud på Gulskogen hos Drammen 
Keeperakademi. Jens Petter nakken var ansvarlig for gjennomføringen av treningene.  
 
Trenersituasjonen 
Stort sett har Lier IL Fotball en stabil stamme av engasjerte og positive trenere, imidlertid skjer det 
fra tid til annen en naturlig avgang og nye trenere må rekrutteres inn. Det har vært diskutert at 
klubben bør ha mer integrerte treninger mellom enkelte årskull, samt at trener på seniorlaget skal gi 
føringer for treninger og spillestil nedover i lagene. Det er et ønske at klubben på sikt kan få til tre 
hovedtrenere som lønnes av klubben og at foreldre og andre bidrar i tillegg på det enkelte lag, på 
jentesiden har man kommet langt i å gjennomføre dette prinsippet. Økonomien i klubben vil 
bestemme i hvor stor grad vi klarer å gjennomføre dette. 
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På slutten av 2013 sesongen inntraff en rekke hendelser som krevde mye fokus fra styret.  A-
lagstreneren fikk ikke fornyet sin kontrakt og alle trenerne på 2000 kullet samt gutte-koordinator og 
hovedtrener på G99 sluttet.  2 av disse trenerne begynte i annen klubb og dro med seg mange 
spillere både fra de nevnte årsklasser og eldre. Dette skal Lier il ta lærdom av og sørge for å 
implementere systemer og prinsipper som ikke gjør oss så sårbare som vi var i høst.  Det må også, 
igjen, tas opp hvordan men forholder seg til foreldre som trenere og hvor høyt opp i alder dette bør 
vare. Trenersituasjonen for de lagene over som ble berørt av trenerskifter er nå i ferd med å finne 
sin løsning. 
 
Fair Play 
Morten Ellingsen er klubbens Fair Play ambassadør. Sportslig gruppe har vedtatt at det skal minst 
være én ambassadør per kjønn. Videre ønskes det en fair Play representant blant 
spillerne for hvert av lagene fra 13 års alder. I de yngre lagene skal ambassadørene møte spillerne, 
trenere og foreldre for å informere om Fair Play og holdninger generelt i klubben.  
 
Samarbeid med andre klubber 
Fotballgruppa har ikke noe fast formalisert samarbeid med andre klubber.  Imidlertid har vi hatt en 
del kontakt med Stoppen SK siden det har vært lekkasje fra Lier IL Fotball til Stoppen  
i løpet av det siste året. Begge parter er enige om å følge prosedyrene til NFF ved ønsker om 
overganger og ha en åpen kommunikasjon for å hindre misforståelser. 
 
I forbindelse med varierende størrelser på ulike årskull (spesielt fra 14/15 års alderen og oppover) vil 
det være formålstjenlig å se på samarbeid da andre klubber også har utfordringer  
med få spillere.  Styret ønsker å jobbe med dette fremover. 
 
Rekruttering 
Vi fortsetter vår rekruttering av nye lag i samarbeid med BIG. Det er avhengig av at det er foreldre 
som kan sette i gang gruppe i samarbeid med fotballgruppa.   Styret ønsker en  
fokusering på dette og ønsker å legge enda bedre til rette for de yngre lagene, bl.a. tilby mer kursing 
for trenere/lagledere. 
 
Økonomi 
Fotballgruppa hadde underskudd i 2012 og en svært anstrengt økonomi ved inngangen til 2013.  
Dette resulterte i at styret har gjort flere grep; 
Kutte utgifter ifm. deltakelse i cuper (lagene har selv måtte betale). Skjerpet fokus på innkreving av 
aktivitetsgebyrer. Kontrahering av ny entreprenør for brøyting av 11’er banen. Kutt i 
utstyrsbudsjettene 
 
Denne prosessen har vært tung men helt nødvendig.  Regnskapet for 2014 viser pluss – budsjettet 
for 2015 går tilnærmet i balanse. 
 

Aktiviteter i Barneidreten 

Barn under skolealder har hatt aktiviteter i gymsal, samt deltagelse på skikarusellen. 
 
For barn i skolealder deler BIG året inn i tre: Fotball fra påske til høstferien (uke 40), håndball frem til 
påske men en pause for 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. Vi ser en vekst for håndballgruppene noe som er svært gledelig for 
rekrutteringen til håndballgruppa. 
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Arrrangementer 
I 2014 har vi hatt to «Jentene på banen» arrangement for å få flere jenter engasjert i fotball. Dette 
var stor suksess og 2006 gruppen med jenter ble doblet i løpet av året og teller nå 40 jenter som alle 
ble med videre til håndball på høsten.  
 
Dyrenes Minicup i fotball ble arrangert for første gang i begynnelsen av mai. Ansvarlig for cupen var 
«avgangsgruppen» 4. trinn. Overskudd kr 31.104,- 
 
Dyrenes Minicup i håndball ble arrangert første helg i november ble arrangert av foreldre for barn på 
2. trinn. Overskudd kr 20.405,- 
 
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 arrangør gruppen.  
 
Ski - Skikarusellen ble gjennomført fire tirsdager i januar/februar. 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 60 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. Det har vært 
deltagelse i en rekke cup’er og serier. 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».  
 
Håndball - Håndballtrening ble gjennomført fra 2.-4. trinn fra høst- til vinterferien. Gruppene har 
deltagere fra alle skoler (Hennummarka, Hallingstad, Nordal, Heia og Hegg). 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.  
 
2006 gruppen for gutter og jenter er veldig store grupper med ca 40 barn i hver gruppe. På grunn av 
for lite halltid har de kun hatt en  ½ hall pr gruppe til trening. Dette har vært veldig utfordrende for 
trener teamene. Det har vært vanskelig å gjennomføre håndball trening med spilletid. Vi har tatt 
hensyn til dette i planlegging av søknad om halltimer for 2015/16.  
2006-gutter har i år hatt håndballtrening i år med nytt trener team. Både gutte- og jentegruppen har 
deltatt på flere cuper med strålende innsats.  
 
2007 gutter har trent håndball i Tranbyhallen, de er en stor gruppe og har valgt å dele hallen i tre 
etter skolene. Tilbakemeldingen fra trenerne er at det har fungert fint. Jenter 2007 er nystartet og 
har ikke kommet igang med håndball men har kjørt lek med ball på Hennummarka. 
 
Heiahallen 
Hallen ble første gang tatt i bruk i uke 10 2014 for allidrettgruppene og noen fotballgrupper fra Heia. 
Nye treningstider ble fordelt over sommeren og vi tok i bruk den nye hallen etter høstferien for 
gruppene som er i skolealder. Allidrettsgruppen for barn før skolealder startet opp noen uker 
tidligere. Ny hall på Heia har hatt positiv innvirkning på rekruttering fra Lierskogen.  
 
Trenere og oppmenn 
Hver gruppe har i all hovedsak hovedtrener, oppmann og et varierende antall hjelpetrenere. 
Totalt har 67 personer vært engasjert i disse vervene, utelukkende foreldre.  
Vi har kontroll over politiattester for alle.  



 

Lier Idrettslag Klubbhus: E-post: post@lieril.no 
Postboks 24 Joseph Kellers vei 5 Foretak: 975 903 524 
3407 Tranby 3408 Tranby Bank: 2260.20.67800 
www.lieril.no   

 

Aktiviteter i Speedbadminton (Speedminton) 2014 

Speedminton var i fjor til stede på Tranbydagen - Heia alle! Der vi hadde god aktivitet hele dagen 
med mange besøkende som fikk prøve seg. Selv om denne dagen, likt alle lignende arrangement, har 
liten rekrutteringsverdi for oss, før det er et apparat rundt - som har tid til oppfølgingstilbud var det 
fint å få vist seg frem. Tilstedeværelse på skoler og/eller arrangement for barn & ungdom vil være 
beste rekrutteringsarena, men det har leder av Speedminton rett og slett ikke hatt tid til på 
egenhånd. 
 
Videre har vi trent 3 treninger i uken siden august, med alt i fra 2-14 utøvere på treninger. 
I juni i fjor var Ida Arctander Kristensen og Erik Damstuen deltagere på EM i Warszawa! Dog med 
dårligere resultater enn forventet. 
 
Per dags dato er Ida AK rangert som nr 63 i verden i dameklasse! – Erik Damstuen er rangert som 
110 i verden i Åpen klasse! Begge er rangert på 26 plass i verden i Mixed double! 
 
I oktober arrangerte vi en internasjonal turnering i Reistad arena, med ca 25 deltagere, fra 4 
forskjellige nasjoner. Vellykket arrangement, men heller ikke denne gangen fikk vi nok påmeldinger 
fra deltagere under 18 år til at vi kunne ha egen ungdomsgruppe. 
 
Speedminton deltar i Budapest på "7th Hungarian Speedminton Open der vi deltar både i single og 
double. Årets store happening (2015) er VM i Berlin, 20. – 30. august, der flere av Lier IL 
Speedbadminton sine spillere også planlegger deltagelse. 
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Sak 6 Behandle idrettslagets regnskap i revidert tilstand 
Lier idrettslag inkludert hovedstyret og alle undergrupper samlet leverte i 2014 et positivt resultat på 
Kr 267 714,-  
Undergruppene må i 2015 være svært oppmerksomme på deres økonomi slik at 2015 kan resultere 
positivt. Ser man resultatet i sin helhet for 2014 på Kr 267 314,- opp mot resultatet i 2013 hvor dette 
var positivt, og beløp seg til Kr 680 000,- har noen av idrettslagets undergrupper klare utfordringer. 
 
Økonomien er beskrevet nærmere i den enkelte undergruppes årsrapport. 
Se også oversikt over Resultat/Eiendeler/Gjeld for undergruppene på neste side (13). 
 
Økonomi (resultatregnskap med balanse) 
Detaljene i Hovedlagets regnskap ses nedenfor.  
Det vises til undergruppenes egne årsrapporter for deres detaljregnskap.  
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Anbefaling om godkjenning av regnskap for 2014: 
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Sak 7 Mottatte forslag til årsmøtet 
Presenteres på årsmøtet. 

 
 

Sak 8 Medlemsutvikling – Fastsettelse av medlemskontingent og 
aktivitetsgebyr 

 
Alle medlemskontingenter og aktivitetsgebyr til godkjenning av årsmøtet. 
 

Medlemsutvikling 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ski* 151 171 171 148 278 

Håndball 150 196 190 190 195 

Fotball 484 464 420  420 

BIG 557 500 480 325 441 

IFO**  41 40 40 15 – 20 

Speedminton      

Totalt Hovedlaget*** 1564 1393 1362  1862 

*Skigruppen i sin helhet 
**IFO ble nedlagt per 31.12.2014 
*** Det totale antallet registrerte medlemmer er 1862. Av disse er ca. 200 inaktive 
Noen medlemskap er familiemedlemskap – derfor er tallmaterialet noe uklart. 
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Hovedlags kontingent, med styrets forslag for 2014/15 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medlem 250 250 300 300 300 300 300 300 300 

Senior 350 350 400 400 400 400 400 400 400 

Familie 450 450 500 500 500 500 500 500 500 

Støttemedlem    150 150 150 150 150 150 

Aktivitetsavgifter 

 

Aktivitetsavgifter BIG, med forslag til avgift for 2014/15 

Aldersgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6 år og yngre    350  350 350 350 350 

7 år    450  500 500 450 500 

8 og 9 år        550 600 

 

Fotball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2014/15 

Aldersgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10-12 år 1500 1500 1600 1600  2000 2000 2500 2500 

13-16 år  1700 1700 1800 1800  2500 2500 3000 3000 

17 år og opp 1900 1900 2000 2000  3500 3500 4000 4000 

Veteran B og C 1500 1500 1600 1600  2000 2000 2500 2500 

 

Håndball, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2014/15 

Aldersgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10 år 700 700 800 800  800 800 800 800 

11-12 år  1000 1000 1100 1100  1100 1100 1100 1100 

13-14 år 1200 1200 1300 1300  1400 1400 1400 1400 

15-16 år 1500 1500 1600 1600  1700 1700 1700 1700 

17- 18, Senior 1800 1800 1900 1900  2000 2000 2000 2000 

 

Ski, Aktivitetsavgifter, med forslag til avgift for 2014/15 

Aldersgruppe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

12 år og yngre 650 900 950 950  1100 1100 1100 1100 

13 år og eldre  1000 1300 1350 1350  1400 1400 1400 1400 

Seniormedlemmer       250 250 250 250 

+ tillegg skiskyting  300 300 300  600 600 700 700 
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Sak 9 Vedta idrettslagets budsjett for 2015 
 
Konto Kontotekst Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 

3020 Sponsor/samarbeidsavtaler -150 -160 -160 

3120 Grasrotandelen -75 -100 -110 

3130 Bingo(Creation) -300 -300 -300 

3420 Kommunale tilskudd -110 -  

3610 Leieinntekter lokaler -36 -44 -46 

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

3650 Diverse inntekter 0    

3810 Medlemskontingent -150 -200 -180 

  SUM INNTEKTER -865 -874 -869 

4095 Tilskudd undergrupper 160 160 - 

  SUM VAREKOSTNADER 160 160 - 

5010 Lønn 120 198 230 

5070 Gaver 4 0  

5090 Feriepenger m/aga 18 24 23,5 

5400 Arbeidsgiveravgift 18 28 32,5 

5800 Refusjon av sykepenger 0    

5945 Pensjonsforsikring for ansatte 3  5  

  SUM LØNNSKOSTNADER 163 255 286 

 Reklamekostnader   8 

6310 Strøm 102 102 102 

6320 Brøyting 8 8 10 

6330 Kommunale avgifter 24 24 15 

6340 Vedlikehold 80 80 180 

6345 Forsikring anlegg 60 60 60 

6350 Drift klubbhus 24 24 21 

6395 Diverse utgifter lokaler og anlegg 30 30 60 

6650 Andre kontorkostnader 6 6 7,5 

6660 Datautstyr 15  15 15 

6705 Regnskapshonorar 60  60 63 

6710 Telefon/mobil 18 12 6,7 

6720 Data/samband 42 24 25 

6750 Gaver 0   0 

6860 Møte, kurs, oppdatering o l 4 4 4 

 Annen renteinntekt   0 

 Gebyrer   6 

  SUM Driftskostnader 473 449 583 

7120 Km-godtgjørelse 3 3  

7810 Avskrivninger Klubbhus 48 0  

8110 Renteutgifter 4 0  

8115 Gebyrer 6 6  

  ADK 61 9  

8800 Udisponert årsresultat(overskudd) -8 -1 0 

 
 
 
 

Sak 10 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Planen oppe til vurdering av årsmøtet 
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Sak 11 Valg 
 
Årsmøtet i 2013 besluttet at sittende styre skulle fungere som valgkomité. Hovedstyret har i 2015 
anbefalt at sittende styre og årsmøtet skal fungere som valgkomité for inneværende og kommende 
periode.  
 
Medlemmer på valg: 
 
a) Styreleder Hovedstyret: Svein Erik Olsen  
(valgt på ekstraordinært årsmøte 27. mai 2014 for 1 år – tar gjenvalg) 
 
b) Nestleder Hovedstyret: Marion Emilsen Frydenlund 
(valgt på ekstraordinært årsmøte 27. mai 2014 for 2 år – tar ikke gjenvalg) 
 
Ingen styremedlemmer er på valg. 
  
Alle styremedlemmer velges etter innstilling fra årsmøtene til undergruppene, sittende styre og 
hovedlagets årsmøte 24. mars 2015.  
 
c) 2 medlemmer til å godkjenne regnskapet (godkjenning og underskrift). 
 
 
Medlemmer som sammen med Lier regnskapskontor ved regnskapsfører Inger Overn Lauritzen har 
gjennomgått, revidert og anbefalt regnskapet for 2014 godkjent (Se s. 18): 
Allan Bjørnstad og Steinar Hennum. 
 
 
 
Hovedlaget, Tranby 17. mars 2015 
 
Godkjenning av Årsberetning og regnskap for 2015: 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
signatur medlem 1    signatur medlem 2 


