
 
 

           
        
Å rsmøte i Harestua Idrettslag 2022 
    

Tid: Tirsdag 22. mars 2022 kl. 19.00 

Sted: Klubbhuset Harestua IL 

I henhold til Harestua Idrettslags vedtekter ble det sendt innkalling 21. februar til årsmøte.  

Fristen for å melde inn saker til behandling var satt til 8. mars, og det ble ikke fremmet noen 

saker fra medlemmene.  
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Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua 

Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, 

og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harestua Idrettslag. Alle medlemmer 

har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner de oppmøtte stemmeberettigede.   

Sak 2  Valg av dirigent 
  Hovedstyret foreslår Randi Skuland som dirigent 

  Forslag til vedtak: Randi Skuland velges som dirigent 

Sak 3  Valg av protokollfører 

  Hovedstyret foreslår Vidar Bjørkli til protokollfører 

  Forslag til vedtak: Vidar Bjørkli velges til protollfører 

Sak 4  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
  Hovedstyret foreslår å velge blant oppmøtte medlemmer 

  Forslag til vedtak: xx og yy velges til å underskrive protokoll 

Sak 5  Godkjenne innkallingen 
  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen 

Sak 6  Godkjenne saklisten  
  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner sakslisten 

Sak 7:  Godkjenning av forretningsorden 
I tråd med tidligere praksis og NIFs vedtekter, gjennomføres årsmøtet etter følgende forretningsorden: 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  

2. Valgte sekretærer fører protokollen. Protokollen skal underskrives av valgte medlemmer senest 2 

uker etter årsmøtet.  

3. Ingen medlemmer må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av hovedinnlegg 

fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: - 5 min. første gang. - 2 min. 

andre og tredje gang. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 (ett) min. taletid. 

Ønsker medlemmer å delta i debatten, rekkes hånden i været slik at dirigent/sekretariat kan oppdatere 

talelisten.  



 
 

4. Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere etter behov.  

5. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs lov og idrettslagets 

lovnorm fastsetter. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag foregår skriftlig eller om det stilles 

krav om det. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Øvrige 

avstemminger foregår med håndsopprekking.  

6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer - for og imot, samt hvem som 

har hatt ordet i saken.  

7. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten skriftlig og være 

underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere 

forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er 

tatt opp til votering.  

8. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens måte å 

lede møtet eller voteringen på. 

Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes 

 

Sak 8  Årsberetning 2021  
 

Årsberetningen er styrets redegjørelse for idrettslagets aktiviteter, dvs. en form for årsrapport. Dersom 

idrettslaget har grupper, skal også gruppenes aktiviteter beskrives i idrettslagets årsberetning. NIF 

stiller ingen krav til innholdet i en årsberetning eller gruppeårsmelding. 

Harestua ILs årsberetning er utarbeidet i samarbeid med gruppestyrene, og hver gruppe legger frem sin 

respektive beretning i årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak:  

Årsberetningen for 2021 godkjennes. 
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Hovedstyret 
Hovedstyret har i 2021 bestått av følgende personer: 

● Leder    Randi Skuland 

● Nestleder  Kristian Knutstadengen 

● Sekretær  Vidar Bjørkli 

● Kasserer  Dag U. Kühle-Gotovac 

● Styremedlem  Randi Sannerud Nielsen 

● Representant Alpint Vegard Lundby Rekaa 

● Leder Bordtennis Joe Amundsen 

● Leder Fotball  Svein Krakk 

● Leder Håndball Beate Gabrielsen 

● Leder Idrettsskole Espen Andersen 

● Leder Ski  Lars Halvard Aschim 

● Leder Turn  Jan Marius Mathisen 

 

● Ungdomsidrettsansvarlig: Ingeborg Linnerud (møte- og forslagsrett) 

● Barneidrettsansvarlig Hanne Gabrielsen (møte- og forslagsrett) 

 

Ecit AS har ført regnskap for Harestua IL i 2021.  

BDO AS er revisorer for idrettslaget i 2021. 

 

Økonomi 
Det er god økonomi i Harestua idrettslag. 

 2021 2020 

Samlede inntekter: 3 011 377 3 613 066 

Samlede kostnader: -2 255 586 -3 694 736 

Nettoresultat finansposter: -109 695 - 156 867 

Resultat etter finansposter: 646 096 -238 537 

 

Undergruppene driver forsvarlig og etter nøkterne prinsipper. Hovedinntekter i 2021 er 

sponsorinntekt fra Sparebank1 Ringerike Hadeland, spillemidler til ny løypemaskin innkjøpt 

2020, medlemskontingenter, KUD midler, overføring fra kommunen for vedlikehold av 

aktivitetsparken, tilskudd fra NIF (basert på medlemstall), øvrige sponsormidler, 

Grasrotandelen, delvis momskompensasjon fra NIF og kommunal støtte til åpen aktivitetsdag 

26. juni. Idrettslaget mottok resterende MNOK 2 av innvilgede spillemidler i forbindelse med 

klubbhusprosjektet som ble ferdigstilt i 2018. Mottatte spillemidler gikk i sin helhet til å 

nedbetale restlån hos Lunner kommune og til avdrag på serielån i SpareBank 1 Ringerike 

Hadeland (gjenstående nedbetalingstid 15 år).  



 
 

Idrettslaget drifter anleggene i Harestua aktivitetspark, skianlegget og klubbhuset. Det meste 

av organisert aktivitet skjer i undergruppene, mens hovedlaget gjennom anleggsgruppas 

løypekjøring og stilagets stirydding og kartverk bidrar indirekte til aktivitet i lokalsamfunnet. 

Medlemmer 
Harestua IL har ved utgangen 2021 1077 medlemmer (mot 1184 i 2020): 547 jenter/kvinner 

og 530 gutter/menn. 588 i 2021 (mot 680 i 2020) av medlemmene er 19 år eller yngre. Vi har 

i 2021 registrert et jevnt tilsig av støttemedlemmer, noe vi synes er svært hyggelig.  

Samlet deltakelse i undergrupper er 911 (mot 924 i 2020). De fleste av disse er barn og unge 

(19 år og yngre). Dette viser at våre medlemmer deltar i flere idretter, men i noe mindre grad 

enn i fjor. Det er å anta at korona-pandemien har bidratt til en reduksjon i antall medlemmer. 

Det har til tider vært stengt eller redusert aktivitet, og vedvarende usikkerheten rundt 

smittevern har bidratt til å heve terskelen for å oppsøke nye idretter/grupper.  

Deltakelsen fordeler seg som følger:   

Harestua IL medlemsmasse 2015-2021             

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Endring 

2020-

2021 

Endring 

i % 

Alpint / 

Freeski 25 27 25 26 27 29 26 -3 -10 % 

Bordtennis 60 99 112 90 78 60 54 -6 -10 % 

Fotball 264 258 261 268 228 253 289 36 14 % 

Håndball 45 144 161 182 149 165 136 -29 -18 % 

Idrettsskole 70 54 61 81 63 79 91 12 15 % 

Ski - langrenn 97 123 86 71 76 45 65 20 44 % 

Turn 130 375 341 370 328 292 250 -42 -14 % 

Hovedlag 990 1014 1040 1138 1144 1184 1077 -107 -9 % 

  

I henhold til idrettens regelverk er alle medlemmer personlige medlemmer. Familie-

kontingenten som Harestua IL benytter er en rabattordning. I 2021 betalte familier kr 500 og 

enkeltmedlemmer kr 350.   

 



 
 

Aktivitet i 2021 

Digitalt årsmøte 

Årsmøtet for regnskapsåret 2020 ble avholdt 16. april 2021. Grunnet korona-pandemien ble 

det også i 2021 gitt anledning til å gjennomføre årsmøtet digitalt, og HIL valgte å benytte 

denne møteformen. 18 stemmeberettigede deltok. 

Hovedstyrets arbeid 

Det har i meldingsåret blitt gjennomført 5 hovedstyremøter og 5 arbeidsutvalgsmøter.  

I juni gjennomførte laget en åpen aktivitetsdag der alle gruppene deltok og mer enn 100 barn 

fikk prøve de ulike idrettene. 

Før vintersesongen 2021/2022 besluttet skigruppa at de ikke lenger kunne påta seg drift av 

Rajebråten skihytte. Foruten at driften gir et økonomisk bidrag, har drift av skihytta vært et 

vesentlig bidrag til stedet skiglede gjennom mange år. Hovedlaget besluttet derfor å overta 

dette ansvaret for at laget i fellesskap kan sikre videre drift. 

 

Økonomi (hovedtall): 

 

 

 

 

 

HIL Bordtennis 

Forrige sesong opprettholdt bordtennisen aktiviteten for de yngre så lenge corona-situasjonen 

tillot. Spillere født 2008 eller senere har således i stor grad fått et treningstilbud, med 3 

ungdomstrenere fra egne rekker. Aktiviteten for de spiller i aldersgruppen over og voksne ble 

tilsvarende liten, siden det var lengre perioder med aktivitetsforbud og de eldre spillerne i stor 

grad trener med de voksne. Dog har enkeltspillere etter avtale avholdt egentreninger med 

ansvarspersoner i perioder. Dette har vært avstemt med kommunelege. 

Representasjon: Vi hadde to deltagere i NM for yngre, som tross corona ble avholdt. Vi stilte 

lag i 2,3,4 og 5 divisjon, men alle serierunder bortsett fra den aller første ble avlyst.  

Både veteran-NM og veteran-VM ble kansellert, og dermed deltok heller ingen Harestua-

spillere på dette. 

Medlemsmasse: Gruppa teller i dag 70 medlemmer. Covid har gitt oss en liten reduksjon i 

medlemsmassen da vi ikke har jobbet aktivt med rekruttering. Men vi ser en positiv tilvekst 

av yngre spillere fra nord i bygda, Lunner og Roa. 



 
 

Økonomi: Det er god økonomi i Bordtennisgruppa. Vi hadde pr. 31/12-21, kr. 155 488,- på 

konto, men går med et driftsunderskudd på kr. 52 000,- Dette skyldes dobbel innbetaling av 

serieavgift og medlemsavgift til forbundet, fravær av inntekter fra seriespill samt redusert 

medlemstall og aktivitet som skyldes Covid 19.  

Gruppa driver forsvarlig og etter nøkterne prinsipper. Hovedinntekter i 2021 er trenings-

avgifter, kiosk og utstyrssalg samt noen sponsorinntekter i forbindelse med NM. Vi mottok 

60.000, - fra Sparebankstiftelsen som ble gitt som støtte i forbindelse med NM arrangementet. 

Økonomi (hovedtall):  

 

 

 

 

 

 

HIL Håndball 

Daglig aktivitet:  

Covid-19 pandemien har også i 2021 preget vår aktivitet. Det ble innført strenge restriksjoner 

igjen i 2020/2021, noe som førte til at de fleste kamper/runder i siste halvdel av sesongen 

2020/2021 ble avlyst. I en periode var det adgang til å spille kamper innad i samme 

kommune. Det gjorde at vi kunne spille mot Lunner, dersom de hadde lag på samme 

alderstrinn.  Mye sykdom og karanteneregler har ført til at mange kamper/runder i sesongen 

2020/2021 har blitt avlyst. Også høsten 2021 var preget av restriksjoner for kampaktivitet og 

avlysninger som følge av smitte. 

Det er positivt at vi i hele perioden har kunnet gjennomføre treninger. Sykdom og 

karanteneregler har imidlertid også ført til avlysning av treninger.  

Året 2021 har også vært preget av stor usikkerhet og uforutsigbarhet, både for spillere, trenere 

og foreldre. Mange kamper/runder har blitt avlyst kort tid i forveien. Det har vært utfordrende 

å kunne gi tilstrekkelig informasjon videre til trenere og foreldre.  

Fravær av kampaktivitet har vært beklagelig. Kamper er viktig for både ferdighetsutvikling og 

samhold, samt oppfølging fra foreldre. 

Ingen av våre lag har deltatt på cuper i 2021. Vi har benyttet Harestua Arena til treninger. Det 

er gjennomført 6 kamphelger i Harestua Arena i løpet av 2021. 

Per 31. desember 2021var det registrert 73 aktive spillere fordelt på 16 lag. Vi har hatt ett 

samarbeidslag med Lunner IL. 



 
 

Utvikling: Harestua IL Håndball har kun trenerressurser hentet fra foreldregruppene. 

Pandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre trenerkurs, men Region Innlandet har 

gjennomført flere digitale korte kurs som har vært åpne for påmelding. Etter hvert som 

spillerne blir eldre er det et ønske å starte rekruttering av yngre (hjelpe-)trenere.  

Harestua IL Håndball har benyttet spillere fra naboklubber som Lunner og Nithak som 

dommere, i tillegg til andre klubbdommere for avvikling av kamper. Harestua IL Håndball har 

som mål å starte rekruttering av dommere så snart spillere blir 14 år eller eldre.  

Representasjon ute og hjemme: Som følge av pandemien har ingen av våre lag deltatt på cuper 

i 2021. Vi har benyttet Harestua Arena til treninger. Det er gjennomført 6 kamphelger i 

Harestua Arena i løpet av 2021. 

Rett i mål: Harestua IL Håndball har sørget for at barneidrettsbestemmelsene er ivaretatt i 

klubbhåndboken og i den praktiske utøvelsen på trening- og kampfeltet. Styret i Harestua IL 

Håndball er opptatt av at Idrettens barnerettigheter blir ivaretatt og vil fortsette å jobbe for at 

det forblir slik. I året som er gått er det ikke meldt om tilfeller som strider med Idrettens 

barnerettigheter. 

Økonomi (hovedtall):  

Harestua IL Håndball har gått med et overskudd på kr. 29 710. Resultatet er noe dårligere i 

2021 enn foregående år. Dette kan ses i sammenheng med færre arrangementer grunnet 

restriksjoner knyttet til Covid-19. Resultatet er likevel bedre enn budsjettert da kostnadsnivået 

for utgifter som seriedeltakelse og idrettsutstyr ble vesentlig lavere enn forutsatt. Håndballen 

har ellers en god og fornuftig økonomi. 

Treningsavgifter, kiosksalg og inngangspenger er hovedinntektskildene. Håndballen fikk også 

tilskudd for inndekning av tapte inntekter som følge av avlyste arrangementer med årsak i 

Covid-19- restriksjoner. På sikt kan det bli nødvendig å øke treningsavgiften for de eldre 

lagene ettersom kostnadene øker når vi får flere lag i aktivitets- og Regionserien. Så langt går 

håndballgruppa i overskudd, og vi ser det derfor ikke rimelig å øke treningsavgiftene nå. 

 

  



 
 

HIL Fotball 

Daglig aktivitet: Sesongen 2021 har også vært preget av koronapandemien, men fotballgruppa 

klarte å gjennomføre god aktivitet i alle årsklasser. 22 lag og 216 spillere har deltatt i løpet av 

sesongen 2021. Vi har hatt 41 trenere, 31 ledere og 16 dommere involvert i vår aktivitet. Vi 

gjennomførte Tine fotballskole med 128 barn, 25 ungdomstrenere og 3 ledere. Vi har også 

bidratt med gjennomføring av 3 treninger for idrettskolen hvor 2 av våre c-trenerutdannede 

ungdomstrenere har vært ansvarlig for gjennomføring av aktiviteten. Fotballgruppa har 

gjennom sesongen 2021 hatt fokus på å videreutvikle klubbens fotballkultur, trenernes 

ferdigheter, spillernes ferdigheter og klubbens spillestil. Sportslig utvalg i klubben har 

utarbeidet en 10-års plan for innføring av en spillestil – kalt dragestilen – for å gi våre barn og 

unge best mulig forutsetninger for å oppnå det de selv ønsker med fotballen. Det enten det er 

å ha fotball som en sosial aktivitet sammen med sine venner eller de har et ønske om å se hvor 

langt de kan nå med fotballen. For å innføre en ny spillestil hvor fokuset er på spillerutvikling, 

må vi også trene våre trenere for å nå disse målene. Det er bl.a gjort ved å avholde 

trenerforum, hvor vi både har gjennomført praktiske økter og diskutert teori. Kun gjennom 

involvering vil det være mulig å implementere klubbens verdier og sikre en enhetlig spillestil 

på tvers av alle lag i klubben fra barn til senior. En lik spillestil gir bl.a trygghet for de 

spillerne som hospiterer til eldre lag ved at de alltid er kjent med rollene som skal løses. 

Fotballgruppa er inne i år 4 av denne 10-års perioden for å få dette implementert for alle lag i 

hele klubben. Vi har avholdt felles trenerforum med våre samarbeidsklubber (Grua UIL og 

Lunner FK) for å sikre at dette også implementeres i disse klubbene. 

Vi erfarer at implementering av ny spillestil og treningsmetodikk gir resultater og ser at stadig 

flere av våre unge spillere nå blir tatt ut på sone- og kretstiltak i Indre Østland fotballkrets. Vi 

fikk i 2021 to spillere på kretslaget for hhv J14 og J15. I tillegg var en rekke spillere med på 

sonetiltak i regi av kretsen. 

Modellen til høyre viser hvordan fotballen har en 

plan for utvikling av spillere fra de er 5 år og fram 

til voksen alder. Vi forsøker å jobbe planmessig 

gjennom ulike faser og sykluser innenfor de ulike 

fasene. Fokuset er ferdighetsutvikling fra tidlig 

alder og hvor fokuset på å vinne kamper først 

kommer fra 17-års alder. Erfaringen så langt er at 

ved å ha fokus på spillerutvikling vil man ofte nå 

gode opplevelser og gode resultat tidlig, men 

utviklingsfokuset skal og må være styrende for 

aktiviteten og hvordan vi trener. Det å trene 

trenerne er avgjørende for at vi skal lykkes med innføringen av denne modellen på alle våre 

lag. 

Klubbutvikling, rekruttering og samarbeid: Fotballgruppa merker – som en rekke andre 

klubber i fotballen – at det er et økende frafall blant ungdom. Det har forsterket seg gjennom 

koronapandemien, hvor vi ser at mange har endret sine vaner og vi konkurrerer med andre 

interesser.  Det har blant annet medført at vi ikke lenger er i stand til å stille eget lag i klubben 



 
 

på noen av ungdomslagene med unntak av G13. Det viser viktigheten av å ha et godt etablert 

samarbeid med Grua UIL og Lunner FK. Kun gjennom et samarbeid vil vi være istand til å ha 

et tilbud i alle årsklasser til våre spillere. Vi har i 2021 sesongen hatt samarbeidslag på alle lag 

fra ungdomsfotballen. For å oppnå et vellykket samarbeid forutsettes det at alle trenere, 

lagledere og spillere trekker i samme retning. Vi må jobbe langsiktig og klubbstyrt hvor 

fellesskapets beste er førende.  

 

Vi har i 2021 jobbet med hovedvekt på punktene 2.2 til 2.5 og vil i 2022 forsterke arbeidet 

med punkt 2.1, samtidig som vi fortsetter fokuset på de andre punktene i vår plan.  

Arbeidet i 2022 vil ha fokus på: 

• Fortsette utviklingen av samarbeidet med våre samarbeidsklubber 

• Fortsette implementering av spillestil og trene trenerne i metodikken 

• Fokus på sosiale tiltak for å bygge samhold og miljø 

• Jobbe med utvikling av klubbens identitet 

• Forankre klubbens verdisett og sikre at alle trenere, lagledere og spillere trekker i 

samme retning 

• Klubben er sjef. 

Kvalitetsklubb:  

Harestua IL Fotball har siden 2015 vært sertifisert som Kvalitetsklubb Nivå 1.Kvalitetsklubb 

Nivå 1 er det første av tre nivåer i Norges Fotballforbunds (NFFs)Kvalitetsklubbkonsept. 

Målet er å stimulere til god klubbutvikling og forsterke helheten. Godt strukturerte klubber 

tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne-og ungdomsidrett. Fotballkretsen følger 

jevnlig opp at kvalitetsklubbene følger retningslinjene for kvalitets-klubber. Blant annet må 

klubbene levere egenmelding, og i etterkant holdes det møte med kretsens kvalitetsklubb-

ansvarlige. Harestua IL Fotball oppfyller p.t. alle hovedkriteriene for Kvalitetsklubb Nivå 1.  

 

Dette omfatter 

• Aktivitet (rekruttering, sportsplan, trenerveileder, dommeransvarlig) 

• Organisasjon (organisasjonskart, økonomistyring, FIKS-ansvarlig,kvalitetsklubb-

ansvarlig, klubbhåndbok) 

• Kompetanse (lederkompetanse, trenerkompetanse) 

• Samfunn og verdiarbeid (verdier, retningslinjer barn/ungdom, politiattest, trygge 

rammer,skader og forsikring) 

• Tiltak (oppfølging av kvalitetsklubber) 

 

HIL Fotball vurderer fortløpende om det er ønskelig å ta steget opp til Kvalitetsklubb Nivå 2 



 
 

 

Økonomi (hovedtall): 

 

 

 

 

 

HIL Ski langrenn 

Sesongen 2021/2022 ble startet med vår tradisjonsrike kick-off 17. oktober.Vi startet opp ved 

klubbhuset hvor vi delte gruppen . De yngste, 1.-4. klasse gikk i samlet flokk opp til lysløypa 

der det ble gjennomført leker og stafetter. Den eldste gruppen,5. klasse og eldre, hadde en økt 

med rulleski med vekt på teknikk og lek. Vi avsluttet formiddagen med felles pølsegrilling i 

strålende vær. 

I november var det planlagt samling på Skeikampen, som måtte avlyses pga. snømangel. 

Gjennom sesongen 2021/2022 har treningene vært gjennomført stort sett uavbrutt. De aller 

fleste øktene har blitt gjennomført utendørs på barmark og ski. Skigruppa har fortsatt 

samarbeidet med Svea skilag for aldersgruppa 11 år og eldre. På høsten har disse øktene blitt 

gjennomført som barmarkstrening fra Svea sportshytte og økter i Harestua arena. 1. -4 klasse 

har gjennomført sine aktiviteter i Flisa og på skistadion. Det har vært en nedbørsfattig vinter. 

For de yngste har vi derfor hatt flere økter i kunstsnøanlegget i Varingskollen samt 

Flisa/skistadion når det har vært nok snø. Den eldste gruppa har hatt mange treninger på 

Lygna og Svea når snøen endelig kom.  

Representasjon ute og hjemme: Vår tradisjonsrike Harestua-kalender ble også denne sesongen 

lagt i postkassenen til beboere på Harestua med frivillig innbetaling. Denne sesongen har det 

vært færre restriksjoner og man har fått gjennomført skirenn. Flere av utøverne våre har 

deltatt i mange renn og vi kan nevne meget gode prestasjoner i NM,  Norgescup for juniorer 

og Hovedlandsrennet. Det bør også nevnes at Anna Heggen var med å tok gull i VM U23 på 

stafetten. Flere av våre yngre utøver har dessuten deltatt i Sparebank 1 cup Hadeland, KM og 

kretsrenn. Pga forholdene i lysløypa har vi ikke hatt egne lysløyperenn, men vi har deltatt på 

Svea sine renn. Harestua arrangerer det siste rennet i Sparebank 1 cup Hadeland som også er 

Hadelandsmesterskapet. Dette arrangeres på Svea. 

Hovel Heggen og Roy Are Hanssen har vært trenere for den eldste gruppa som har 

samarbeidet med Svea. Christian Skaarud, Lars Halvard Aschim og Simen Monserud Wien    

(ungdomstrener) har hatt ansvaret for 

skilek for den yngste gruppa. Christian 

og Lars Halvard har gjennomført og 

bestått Trener 1 kurs i regi av 

Skiforbundet/Oppland skikrets.  

Økonomi (hovedtall): 



 
 

HIL Idrettskolen 

Aktivitet:  

2021 ble som året før et år preget at restriksjoner. Våren ble preget at mye avlysninger pga 

smittevern, men etter oppstart høsten har de fleste aktiviteter blitt gjennomført. Det ble 

avholdt sommeravslutning med loddsalg og utdeling av medaljer og is. Juleavslutning måtte 

avlyses pga smittevern. Idrettsskolen arrangerte fakkeltog før julegrantenning 28. november. 

Idrettsskolen arrangerte natursti under Harestua IL’s aktivitetsdag 26. juni, som et tilbud til de 

yngste barna. 

Høsten 2021 hadde vi en fin oppstartsamling med ulike aktiviteter, etterfulgt av friidrett, 

orientering, fotball, turn og håndball. Innebandy i desember måtte avlyses.  

Vi opplever et godt samarbeid med de andre undergruppene. Det er bra engasjement fra 

foreldrene, og veldig gøy å se barna utfolde seg i lekbaserte idrettsaktiviteter.  

Medlemsmasse:  

Vi har 30 registrerte barn født i 2015, og 32 barn født i 2016. Det er bra oppmøte på 

aktivitetene, men varierer fra 15-28 barn for hver av gruppene (førskole og 1./2. klasse). 

Aktiviteten er 45 min. for hver av gruppene. 

Arrangementer og økonomi:  

Årets inntekter på kr 26.880 består av loddsalg ved sommeravslutning, salg av fakler ved 

julegrantenning og utviklingsstøtte fra Norges idrettsforbund. Kostnader på kr 14.462 består 

av innkjøp av idrettsutstyr, medaljer, fakler, to beachflagg med idrettsskolen sin logo og 

regnskapshonorar. Resultat for året ble et overskudd på kr 12.418. Ved utgangen av 2021 har 

vi kr 32.137 stående på bankkonto.   

Vi takker alle som har stilt opp for å gjøre idrettsskolen til en allsidig fritidsaktivitet for de 

minste barna og håper vi snart kan komme tilbake til normalen med full aktivitet. 

 

Økonomi (hovedtall): 

 

 

 

 

 

  



 
 

HIL Turn 

Daglig aktivitet: Turngruppa sitt tilbud er fordelt på småbarnsturn, aldersbestemte bredde-

partier og voksenturn. I turnsesongen blir det gjennomført 16 partier per uke. 

Utvikling: Vi hadde store utfordringer med å beholde trenere og kunne rekruttere nye i løpet 

av høsten. Vi har jobbet iherdig med å få på plass løsninger som kommer både trenere og 

gymnaster til gode. Ved årsslutt ser det ut til at vi har kommet en god vei både med 

kompetanse på trenere og fornøyde barn.  

Medlemsmasse: Etter at høstsesongen begynte ble det stort frafall av aktive turnere. 

Vi hadde ikke kapasitet til eget konkurranseparti og mistet mange turnere til andre aktiviteter 

og til Gran IL. Vi ser at det har vært positiv vekst i løpet av våren 2022. 

Kurs: Dette året har vi fått gjennomført og hevet kompetansen hos flere trenere. 

 Vi har hatt to trenere på Trener 1 kurs for å bygge et godt grunnlag som hovedtrenere. 

 Vi har gjennomført trampolinekurs på Harestua i august med godt oppmøte og vi fikk plass 

til flere trenere på sikkerhetskurs for trampett og tumbling på Kongsvinger. 

Dette året har vi gått inn for å få sendt som mange trenere på kurs som mulig slik at  

både de og utøverne skal føle seg trygge og ivaretatt. 

Representasjon ute og hjemme: I 2021 ble alle konkurranser og tilstelninger avlyst. 

 

Økonomi (hovedtall):  

   

 

 

 

 

HIL Alpint og freeski 

Daglig aktivitet: Vi startet oppkjøring til sesongen med barmarkstreninger og felles 

basistrening i samarbeid med skigruppa. Trening på ski har foregått i Varingskollen. Vi skulle 

arrangert to idrettskolekvelder i Varingskollen i 2021, men kun én ble gjennomført pga . 

Covid-19 pandemien. Pandemien har utover dette rammet turprogrammet vårt hardt, da det 

har vært strenge regler mot reiser til andre kommuner eller å oppsøke steder med mange 

mennesker. Vårt ordinære treningsprogram har fått stort sett som planlagt.  

Styre og medlemsmasse: Gruppa har i 2021 hatt et styre bestående av Vegard Rekaa 

(styreleder), Bernhard Sæthereng og Monica Fredriksen. Gruppa har hatt 18 aktive 

medlemmer fra 9 til 20 år. Gruppa har i tillegg medlemmer fra Hakadal, Roa, Lunner og 

Gran. I inngangen til denne sesongen var vi nødt til å finne nye trenere, da samtlige av våre 

ungdomstrenere sluttet. Av den grunn har vårt fokus vært på å opprettholde eksisterende 



 
 

tilbud for våre aktive medlemmer, og ikke så mye på rekruttering som andre år. Vi har derfor 

opplevd noe reduksjon i medlemsmassen.  

Representasjon ute og hjemme: Covid-19 pandemien har ført til avlysning av samtlige 

arrangement og konkurranser der vi normalt deltar og profilerer idrettslaget og gruppa.  

Økonomi (hovedtall): Vi har i løpet av 

året kun hatt inntekter fra 

treningsavgifter. Årsregnskapet viser et 

underskudd på kr. 10 000.  

 

 

 

     Klubbhus 

Klubbhuset stod ferdig i mai 2018 og har vært mer eller mindre fullbooket siden med unntak 

av i 2020 hvor Covid epidimien medførte kanselleringer og mindre utleie. Også i 2021 har 

epidemien i perioder begrenset utleie. Klubbhusets bookingsjef Vanja har sammen med Randi 

lagt godt til rette for at møter/tilstelninger skulle kunne finne sted på en trygg måte i perioder 

der dette var tillatt, men var samtidig tydelig overfor arrangørene at disse selv stod ansvarlig 

for at kommunale og nasjonale retningslinjer ble fulgt. I løpet av året har vi hatt en insident 

med hærverk som medførte knuste vinduer. Disse er utbedret. 

 

Foruten møtevirksomhet og aktivitet internt i idrettslaget er det stor interesse for å leie 

lokalene til private selskaper og eksterne arrangementer. Tilbakemeldingene er meget gode. 

Dette gir i et normalår verdifulle inntekter, mens vi også i 2021 måtte søke om støtte lokalt og 

nasjonalt for å bøte på noe av inntektsbortfallet knyttet til pandemien. I 2021 ble salen 

benyttet til ca. 40 interne møter/aktiviteter (mot 50 i 2020 og 111 i 2019) og 21 eksterne 

selskaper/møter. 10 eksterne tilstelninger ble avlyst p.g.a. korona-restriksjoner. 

Klubbhuset inneholder 4 garderober, stort felleslokale, kjøkken og kiosk, samt en overbygget 

terrasse. Bygget er lyst, åpent og fleksibelt. I første etasje har vi godt med lagringsplass for 

idrettsutstyr og garasje for løypemaskin, scootere og anleggstraktor m.m. Vi kan konstatere at 

bygget tjener sitt formål og er ei storstue både for idrettslaget og stedet forøvrig. Det er 

potensiale for å utnytte klubbhuset til å styrke samholdet i laget og på stedet ytterligere. 

Anleggsgruppa  

Anleggsgruppa består av Kristian Knutstadengen (leder), Lars Skoglund (ansvarlig 

løypekjøring), Per Linnerud (ansvarlig Aktivitetsparken). På laget til Lars Skoglund har Ketil 

Edvardsen, Gøran Syversen, Lasse Kveum og Bjørn Arne Gustavsen bidratt med 

løypekjøring. Alle involverte gjør en fantastisk jobb med anleggene og legger ned et stort 

antall timer gjennom året.  
 

I år vil vi rette en spesiell takk til Lasse Kveum og Ketil Edvardsen for sine dugnadstimer for 

varetransport til Rajebråtan og løypekjøring samt vedlikehold av maskinparken. Lars 



 
 

Skoglund, som i tillegg til å kjøre løyper, har bistått med salg av gammel løypemaskin og 

kjøp av ny (2015-modell Prinoth Husky), samt rådgivning knyttet til en aldrende lysløype.  

Vi har i år sagt opp leieavtalen av container for oppsamling av granulat, da dette var en 

mindre god løsning da det samlet seg mye avfall i denne gjennom året og det var håpløst og få 

renset dette og få det ut på kunstgressbanen igjen. Vi må før neste sesong gjort en 

tilstandsvurdering av banen for å kartlegge vedlikehold- og økonomiske behov på kort og 

lengre sikt.  
 

Det ble også foretatt sanering av utdaterte lyktestolper i lysløypa i år, da det var knyttet stor 

risiko for velt og skader. Arbeidene ble utført av Aktiv Eiendomsdrift AS. De aller fleste 

stolpene i 2 og 3 km sløyfene er sanert og det er kun lys i og rundt stadion.  
 

Karttavle ved busskuret langs Hadelandsvegen og samfunnshuset kom opp i høst.  
 

For neste sesong er det på planen å få etablert en enkel tribune på vollen langs 

kunstgressbanen hvis prosjektet ikke blir for omfattende. Det er også behov for å etablere ny 

bro ved undergangen RV4 mot Skillingen. Løypebas i skiforeningen mener denne må 

utbedres før skisesongen 2022/2023. Det er også ønske om å få gjort noe med utearealene 

rundt klubbhuset i form av beplantning og noe mindre anleggsarbeid.   
 

Anleggsgruppa teller en håndfull frivillige så vi ber pent om at undergruppene kommer opp 

med dugnadsansvarlige for sine grupper, slik at planlegging og gjennomføring av dugnader 

lar seg enklere gjennomføre.   
 

Investeringsbehov - oppgradering av utstyr.   

På kort sikt og før vinteren 2022/2023 er det behov for investering i anleggsparken.   

Service/vedlikehold på løypemaskin bør vi budsjettere ca. 25.000,- utføres av leverandør, 

resten gjøres på dugnad. Scooteren begynner å bli gammel og Lasse Kveum har spilt inn 

behovet og ber HIL starte en prosess på å få anskaffet en nyere scooter.   

  

2 alternativer for budsjett.   
 

Alternativ 1 er nyere scooter og en groomer, for å løfte kvaliteten på de skispor vi setter på 

Harestua vannet og den tiden det settes spor med scooter på til løypene inn i marka- før det er 

nok snø for løypemaskinen å komme seg ut.   
 

Alternativ 2 er nyere scooter og driftsmidler for å kunne løfte kvaliteten på det utstyret vi 

allerede har, men at det presterer bedre og med den standarden Skiforeningen ønsker, samt 

hva skiløperne nærmest forventer.   

  



 
 

  

  

Annet 

Idrettslaget fornyet i 2021 klubbavtalen med Sport 1 Hadeland og Sport 1 Nittedal. Avtalen 

gjelder for hele idrettslaget slik at alle medlemmer sikres gode rabatter og at idrettslaget 

framstår enhetlig når det gjelder bekledning. 

Hovedsponsoravtalen med SpareBank1 Ringerike Hadeland til en årlig verdi av 175 000 

kroner, ble fornyet i 2020 for 3 år. 

Gjennom en rammeavtale med ScanSport foretas det innkjøp av idrettsmedisinske produkter 

som tape, isposer, plaster, bandasjer etc.  

 

Takk 
Hovedstyret vil takke alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og øvrig støtteapparat for den 

ekstra innsatsen som er lagt ned i 2021 for å opprettholde og skape nye former for aktivitet for 

barn og unge på Harestua. Når hovedstyret er på banen handler det gjerne om tall, retnings-

linjer og anlegg, men det er ingen tvil om at det er ute på banen og inne i hallen at den 

viktigste delen av jobben gjøres, en jobb som opptar fritiden til et stort antall ungdommer og 

voksne på og rundt Harestua.  

I forbindelse med bortgangen til Halvar Nygard, ble det oppfordret til at eventuell 

oppmerksomhet skulle gis i form av støtte til Harestua IL. Vi kondolerer familien og takker 

for innkomne gaver. Vi ønsker også å takke alle som bidrar med støtte gjennom 

grasrotandelen. Hovedstyret vil videre takke sponsorer, og da spesielt Sparebank1 Ringerike 

Hadeland, som er lagets hovedsponsor. SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal er som 



 
 

vanlig en positiv bidragsyter og kreativ samarbeidspartner, i 2021 gjennom sin støtte til nytt 

aggregat til Rajebråten og ny karttavle. Sist, men ikke minst, en varm hilsen til Aktiv 

Eiendomsdrift som hjelper oss både gjennom rent dugnadsarbeid, rabatterte priser, og lokal 

fagkunnskap. 

Et aktivt idrettslag med fokus på barn og unge er en viktig faktor for et trygt og godt 

oppvekstmiljø. Vi ser at innflyttere med barn raskt finner veien til idrettslaget og at flere av 

gruppene trekker deltakere fra andre steder i kommunen. Det jobbes godt i undergruppene, 

barn og unge ivaretas godt med gode aktiviteter. Idrettslaget har svært gode forutsetninger for 

videre drift og idrettslig utvikling på Harestua. 

 

 

Hovedstyret 2021: 

 

_____________________      _____________________  _____________________ 

Randi Skuland        Kristian Knutstadengen  Vidar Bjørkli  

Leder         Nestleder    Sekretær 

 

_____________________     _____________________  _____________________ 

Dag U. Kühle-Gotovac     Randi Sannerud Nielsen  Vegard Lundby Rekaa 

Kasserer       Styremedlem   Leder Alpin/freeski 

 

_____________________     _____________________  _____________________ 

Joe Amundsen           Svein Krakk   Beate Gabrielsen 

Leder Bordtennis      Leder Fotball   Leder Håndball 

 

_____________________     _____________________  _____________________ 

Jan Marius Mathisen      Espen Andersen   Lars Halvard Aschim  

Leder Turn       Leder Idrettsskolen   Leder Ski 

 

Harestua, 22. mars 2022 

 

 

 



 
 

Sak 9  Regnskap 2020  

Det er god økonomi i Harestua idrettslag. 

 2021 2020 

Samlede inntekter: 3 011 377 3 613 066 

Samlede kostnader: -2 255 586 -3 694 736 

Nettoresultat finansposter: -109 695 - 156 867 

Resultat etter finansposter: 646 096 -238 537 

 

Undergruppene driver forsvarlig og etter nøkterne prinsipper. Hovedinntekter i 2021 er 

sponsorinntekt fra Sparebank1 Ringerike Hadeland, spillemidler til ny løypemaskin innkjøpt 

2020, medlemskontingenter, KUD midler, overføring fra kommunen for vedlikehold av 

aktivitetsparken, tilskudd fra NIF (basert på medlemstall), øvrige sponsormidler, 

Grasrotandelen, delvis momskompensasjon fra NIF og kommunal støtte til åpen aktivitetsdag 

26. juni. Idrettslaget mottok resterende MNOK 2 av innvilgede spillemidler i forbindelse med 

klubbhusprosjektet som ble ferdigstilt i 2018. Mottatte spillemidler gikk i sin helhet til å 

nedbetale restlån hos Lunner kommune og til avdrag på serielån i SpareBank 1 Ringerike 

Hadeland (gjenstående nedbetalingstid 15 år).  

Idrettslaget drifter anleggene i Harestua aktivitetspark, skianlegget og klubbhuset. Det meste 

av organisert aktivitet skjer i undergruppene, mens hovedlaget gjennom anleggsgruppas 

løypekjøring og stilagets stirydding og kartverk bidrar indirekte til aktivitet i lokalsamfunnet. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som Harestua Idrettslags resultat- og balanseregnskap 

for 2021, overskuddet tilføres egenkapitalen. 

2. Revisorrapport godkjennes. 

3. Kontrollutvalgets beretning godkjennes.  

 

 

 

 

 

 



Årsregnskap 2021
HARESTUA IDRETTSLAG



Resultatregnskap
HARESTUA IDRETTSLAG

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 2020

Salgsinntekt 2 922 650 3 486 391
Leieinntekter 48 727 36 675
Annen driftsinntekt 40 000 90 000
Sum driftsinntekter 3 011 377 3 613 066

Varekostnad 121 606 140 293
Lønnskostnad 1 427 610 317 376
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 345 505 462 008
Annen driftskostnad 1 358 615 2 775 060
Sum driftskostnader 2 253 336 3 694 736

Driftsresultat 758 040 -81 670

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 4 245 8 381
Annen rentekostnad 116 190 165 247
Resultat av finansposter -111 945 -156 867

Ordinært resultat før skattekostnad 646 096 -238 537

Årsresultat 646 096 -238 537

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 646 096 -238 537
Sum overføringer 646 096 -238 537

HARESTUA IDRETTSLAG Side 2



Balanse
HARESTUA IDRETTSLAG

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 4 222 718 6 536 418
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2 45 058 76 863
Sum varige driftsmidler 4 267 776 6 613 281

Sum anleggsmidler 4 267 776 6 613 281

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 154 085 106 648
Andre kortsiktige fordringer 89 477 180 725
Sum fordringer 243 562 287 373

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 535 457 3 483 924
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 4 535 457 3 483 924

Sum omløpsmidler 4 779 019 3 771 296

Sum eiendeler 9 046 795 10 384 577

HARESTUA IDRETTSLAG Side 3



Balanse
HARESTUA IDRETTSLAG

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Fond helsesportlag 87 607 87 607
Annen egenkapital 5 399 933 4 753 838
Sum opptjent egenkapital 5 487 540 4 841 445

Sum egenkapital 5 487 540 4 841 445

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 300 575 3 800 000
Sum annen langsiktig gjeld 3 300 575 3 800 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 107 440 156 486
Skyldig offentlige avgifter 69 465 25 222
Annen kortsiktig gjeld 81 775 1 561 424
Sum kortsiktig gjeld 258 680 1 743 132

Sum gjeld 3 559 255 5 543 132

Sum egenkapital og gjeld 9 046 795 10 384 577

HARESTUA IDRETTSLAG Side 4



Balanse
HARESTUA IDRETTSLAG

Harestua,      /      - 2022
Styret i HARESTUA IDRETTSLAG

Randi Skuland
styreleder

Kristian Knutstadengen
nestleder

Dag Ulrik Kühle-Gotovac
styremedlem

Vidar Bjørkli
styremedlem

Espen Andersen
styremedlem

Jan Marius Mathisen
styremedlem

Randi Kristin Sannerud Nielsen
styremedlem

Beate Gabrielsen
styremedlem

Lars H Trulserud Aschim
styremedlem

Vegard Lundby Rekaa
styremedlem

Joe Amundsen
styremedlem

Svein Krakk
styremedlem

HARESTUA IDRETTSLAG Side 5



Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter 
Salg av varer inntektsføres etter hvert som de er levert. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres. 
Mottatt tilskudd til opparbeidelse av ny idrettshall er bokført som reduksjon av kostpris. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede 
utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid 
("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives 
ikke. 
Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt 
kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for 
verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis 
balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det 
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. 
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i andre selskaper 
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres 
ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i 
utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som 
datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når 
utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt
Foreningen har ikke erverv som formål og er ikke skattepliktig

Foreningen har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021
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Noter til regnskapet 2021

Note 1 Antall ansatte

Det har ikke vært ansatte sysselsatt i løpet av regnskapsåret.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ledende personer.

Note 2 Varige driftsmidler

Tomter, 
bygninger o.a 
fast eiendom

Driftsløsøre, 
inventar

Totalt     

Anskaffelseskost 01.01 7 863 720 159 027 8 022 747
Spillemidler -2 000 000 -2 000 000
Anskaffelseskost 31.12 5 863 720 159 027 6 022 747
Akk. av-/nedskrivninger 31.12 -1 641 002 -113 968 -1 754 970
Balanseført verdi 31.12 4 222 718 45 059 4 267 777

Årets avskrivninger 313 700 31 805 345 505

Avskrivningssats 5 % 20 %
Avskrivningsplan Lineær Lineær
Økonomisk levetid 20 år 5 år
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Uavhengig revisors beretning 

Til styret i Harestua Idrettslag 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Harestua Idrettslag. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2021 

• Resultatregnskap for 2021 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 
lovkrav, og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 
av foreningens finansielle stilling per 
31. desember 2021, og av dens 
resultater for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og 
International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

UTKAST
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10 Behandle forslag og saker 
 

Det er ingen forslag eller saker til behandling.  

 

 

Sak 11  Kontingent og treningsavgift for 2022 
 

Satsene for kontingenter ble i 2021 hevet satsen på familiemedlemskap til kr 500, en økning på kr 50. 

Enkeltmedlem ble ikke endret.  

Styret foreslår å ikke justere kontingent for 2022 og 2023.  

Forslag til vedtak:  

Kontingentsatsene for 2022: 

• Familiemedlemskap: 500 kroner.  

• Enkeltmedlem: 350 kroner. 

Kontingentsatsene for 2023: 

• Familiemedlemskap: 500 kroner.  

• Enkeltmedlem: 350 kroner. 

  



 
 

Sak 12 Budsjett for 2022  

Budsjettet som vedtas inkluderer gruppenes budsjetter, og nedenfor er noen kommentarer til 

budsjettet: 

• Reklameskilter: Et par oppsigelser i 2021. 

• Arrangementer i hovedlagets regi: ingen planlagt i 2022 

• LAM-midler: I 2021 kom det 33 500 i ekstraordinær utbetaling (covid-19) 

• Kommunal driftsstøtte aktivitetsparken: ikke avklart hva støtte vil bli fremover 

• Andre driftsinntekter: Budsjett 2021 gjaldt spillemidler løypemaskin (TNOK 207) og 

prosjektgave SB1 (ikke gjennomført ennå). Budsjett 2022 gjelder scooter, gjennomført 

prosjekt 2021 og evt. Nytt prosjekt 2022 (fylling løype mot Skillingen og Rajebråthytta). 

• Momskompensasjon: Grunnlaget er adskillig lavere i år enn i fjor, men dersom vi faktisk får 

full momskompensasjon som lovet vil vi motta mer enn i 2021. 

• Avskriving klubbhus: Redusert ift 2021 p.g.a. mottak av restspillemidler i 2021. 

• Strøm: Forbruket på Harestumoen var dobbelt så høyt fra januar-mai 2021 sammenliknet 

med samme periode i 2020 grunnet en feil i ventilasjonsanlegget i klubbhuset. Siden juni har 

det ligget på normalnivå. I lysløypa har forbruket nødvendigvis vært svært lavt sammenliknet 

med tidligere år. Strømprisen er hovedsynderen i 2021. Kompensasjonsordning ble lansert 

18. januar. Støtten skal beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får 

dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt (strømprisen ligger per 

19. februar på 158 øre per kWt). Ordningen skal gjelde f.o.m. desember 2021 til mars 2022. 

Forsiktig anslått støtte = 40 000. 

• Diverse prosjekter: Anlegget rundt klubbhuset bør beplantes og vollen asfalteres (m/enkelt 

tribuneanlegg?). SB1 gav tilsagn om prosjektstøtte i 2021. Fylling av dam i løype mot 

Skillingen bør vurderes. Kjøp av scooter m/diverse utstyr vil beløpe seg til ca. TNOK 250 

(formodentlig støttet 50% av SB1) – ikke anledning til å søke spillemidler for denne. Kan 

avskrives over 5 år (f.om. 2023). Rajebråthytta trenger mobilnett, kanskje også solcelleanlegg 

(støtte aggregat og evt. hjertestarter?). Behov for å innhente ekspertise på mottak av 

signaler og sol. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar fremlagte budsjett. 

 



             RESULTATREGNSKAP
          HARESTUA IDRETTSLAG

Driftsinntekter og driftskostnader 2022 (B) 2021 2020 2019
Salgsinntekt 2 878 800 2 652 531 3 486 391 4 385 417
Leieinntekter 50 000 48 727 36 675 50 650
Annen driftsinntekt 260 000 310 119 90 000
Sum driftsinntekter 3 188 800 3 011 377 3 613 066 4 436 067

Varekostnad 182 500 121 606 140 293 1 034 525
Lønnskostnad 449 500 429 860 317 376 756 285
Avskrivn. driftsmidler og immat. eiendeler 290 000 345 505 462 008 569 067
Annen driftskostnad 1 528 600 1 356 365 2 775 060 1 550 533
Sum driftskostnader 2 450 600 2 253 336 3 694 737 3 910 410

Driftsresultat 738 200 758 040 -81 671 525 657

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 5 550 4 245 8 381 14 559
Annen rentekostnad 110 000 114 158 165 247 199 703
Annen finanskostnad 175 2 032 25 000
Resultat av finansposter -104 625 -111 945 -156 866 -210 144

Ordinært resultat før skattekostnad 633 575 646 096 -238 537 315 513

Årsresultat 633 575 646 096 -238 537 315 513



 
 

Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 

Styret legger frem forslag til organisasjonsplan, som blant annet informerer om hvilke undergrupper 

idrettslaget skal ha. Idrettslagets interne organisasjon, lovfestede organer og andre interne organer 

(f.eks. anleggsutvalg, foreldre-gruppe, idrettsskoleutvalg mm.) skal fremgå av organisasjonsplanen.. 

Organisasjonsplanen er basert på mal fra Norges Idrettsforbund.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar organisasjonsplanen som fremlagt  



 
 

Organisasjonsplan Harestua Idrettslag  
 

Sist vedtatt av årsmøte 20.04.2021 

 

 Harestua Idrettslag er organisert som ett fleridrettslag med undergrupper i flere idretter. 

Idrettslaget er organisert gjennom Viken Idrettskrets.  

Aktivitet i undergruppene er organisert gjennom respektive særforbund. 

For tiden er det 7 aktive undergrupper i idrettslaget: 

• Alpint 

• Barneidrett 

• Bordtennis 

• Fotball 

• Gym og Turn 

• Håndball 

• Ski 

Årsmøtet er idrettslaget høyeste myndighet og avholdes hvert år innen mars måned. Årsmøtet legger 

grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre, og 

hvordan den skal drives bør delta på årsmøtet.  

Idrettslagets styre velges på årsmøtet.  

 

Organisasjonskart 
 

 

 

 

 

Årsmøte

Valgkomite Hovedstyre

Leder Nestleder
Økonomians

varlig
Styremedle

m
Sekretær Fotball Alpin Ski Bordtennis Turn Idrettskole Håndball

Stilaget / 
Anleggsutval

get

Barne- og 
ungdomsidr

etts-
ansvarlige

Medlemsan
nsvarlig

      

      AU 



 
 

Hovedstyret 
Harestua Idrettslag har et forholdsvis stort styre med totalt 12 styremedlemmer.  

Styret består av leder, nestleder, 3 frie styremedlemmer og 7 styremedlemmer som er ledere av 

undergrupper.  

Leder, nestleder og tre styremedlemmer utgjør Arbeidsutvalget (AU). To av tre styremedlemmene er 

definert med oppgave; kasserer og sekretær.  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men 

må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og 

disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets 

størrelse eller virksomhet. 

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet. 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de 
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en 
forsvarlig økonomistyring 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere idrettslaget utad 

• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

• Oppnevne en ansvarlig for barneidretten 

Andre viktige oppgaver: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

• Stå for idrettslagets daglige ledelse 

• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de 
er dekket av underslagsforsikring 

• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

• Oppdatering av klubbhåndbok 

 

 

Gruppene: 
Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.  
Gruppen er ansvarlig for sin respektive idrett, herunder økonomisk oppfølging, sportslig plan 
treningstilbud med trenere, påmelding til stevner og konkurranser 
 



 
 

Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for 
avholdelse av det årlige møtet. Det årlige møtet skal:1 

• Behandle regnskap. 

• Behandle gruppens årsberetning.  

• Fastsette budsjett. 

• Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

• Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret 
 
Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning 
 

Utvalg og ansvarsoppgaver: 
Harestua Idrettslag har to utvalg som er organisert direkte under hovedstyret og ikke som egen 

undergruppe: 

• Harestua Stilag – merker og skilter turstier i nærområdet til Harestua mot Romeriksåsen og 

Nordmarka 

• Anleggsutvalg – drift og vedlikehold av Harestua Idrettspark og lysløype, herunder nødvendig 

maskinpark, samt klubbhuset. 

 

Hovedstyret har i tillegg valgt å oppnevne tre personer med hvert sitt ansvarsområde.  

Medlemsansvarlig 

Følge opp idrettens medlemsregister og ajourføre lister.  

Barneidrettsansvarlig, 

Iht HIL lov § 20 er det oppnevnt en barneidrettsansvarlig. Vedkommende har ansvar for å følge 

opp at alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens 

barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at 

klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Dette innebærer at 

• aktiviteten skjer på barnas premisser 

• barna har det trygt 

• barna har venner og trives 

• barna opplever mestring 

• barna får påvirke egen aktivitet 

• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 

Ungdomsidrettsansvarlig: 

Følge opp Retningslinjer for ungdomsidrett – vedtatt av Idrettsstyret i 2011.  

 

 

 
 



 
 

Sak 14  Valg  

Valgkomiteen har bestått av Jo Amundsen, og har oppgave å finne medlemmer til hovedstyrets 

arbeidsutvalg.  

Alle styremedlemmer i hovedlaget bekreftes av årsmøtet årlig. Hovedstyret består av direktevalgte 

medlemmer (= arbeidsutvalget) og valgte representanter for gruppestyrene. Det er foreslått ny leder.  

Fra gruppestyrene er det meldt inn tre nye representanter. 

Årsmøtet vedtar følgende medlemmer, undergrupper og øvrige representanter for 2022: 

14.1 – Hovedstyret 

Morten Jacobsen (Ny) Leder 

Kristian Knutstadengen (gjenvalg) Nestleder 

Vidar Bjørkli (ikke på valg) Sekretær 

Dag U. Kühle-Gotovac (ikke på valg) Kasserer 

Randi Sannerud Nielsen (ikke på valg) Styremedlem 

Vegard Rekaa (gjenvalg) Alpint 

Jo Amundsen (gjenvalg) Leder Bordtennis 

Svein Krakk (gjenvalg) Leder Fotball 

Tone Urholmen (ny) Leder Håndball 

Anders Sundet (ny) Leder Idrettsskole 

Lars Halvard Aschim (gjenvalg) Leder Ski 

Jan Marius Mathisen (gjenvalg) Leder Turn 

 Vara 

 

14.2 – Styreoppnevnte funksjoner 

Hanne Gabrielsen Barneidrettsansvarlig 

Ingeborg Linnerud Ungdomsidrettsansvarlig (Gjenvalg?) 

 

14.3 – Kontrollutvalg 

Hege Bogfjellmo Leder  

Hanne Stokstad Nestleder 

Vidar Myhre Vara 

 

14.4 - Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

 Forslag til vedtak: Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne representantene 

14.5 - Valgkomité: (til neste årsmøte) 

 

 

 

xx Leder 

xx Medlem 

xx vara 



 
 

14.6 – Følgende styrer i undergrupper: 

Gruppestyret Alpint / Freeski 

 

 

Vegard Rekaa Leder 

Monica Fredriksen Styremedlem 

Bernhard Sæthereng Styremedlem 

Gruppestyret Bordtennis:  

Joe Amundsen Leder 

Morten Kjølsø Nestleder 

Anne Berit Eidal Kasserer 

Stig Amundsen   Styremedlem 

Alexander Karlsrud Styremedlem 

Gruppestyret Fotball  

Svein Krakk Leder 

Kai Larsen Nestleder 

Stine Snellingen Kasserer 

Eddy Grua Sportslig leder 

Nina Larsson Kiosk / frivillig 

Ubesatt Materialforvalter 

Fredrik Hägnemark Informasjonsansvarlig 

Thomas Østerhus FIKS-ansvarlig 

Gruppestyret Håndball  

Tone Urholmen Eilertsen Leder 

Thomas Haga Styremedlem 

Marit Haakenstad Styremedlem 

Terje Narheim Styremedlem 

Ragnhild Lunner Styremedlem 

Dag Westby Styremedlem 

Gruppestyret Idrettsskole  

Anders Sundet Leder 

Trude Skrove  Styremedlem 

Ann Kristin Eriksen Bergersen Kasserer 

Toril Aalen Styremedlem 

Monica Hoff Styremedlem 

Daniel Lunde Styremedlem 

Gruppestyret Ski  

Lars Halvard Aschim Leder 

Jon R Myhre Styremedlem 

Åsmund Høyen Solvang Styremedlem 

Gruppestyret Turn  

Jan Marius Mathisen Leder 

Espen Andersen Nestleder 

Anette Østby Styremedlem 

Morten Eriksen Styremedlem 

Annie Ko Styremedlem 

Thomas Kjær Styremedlem 

Linda Lehre Styremedlem 

Ida Kveum Styremedlem 

 



 
 

Sak 15  Engasjere revisor 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet bekrefter at Harestua IL kan engasjere revisjonsselskapet BDO AS for regnskapsåret 2022. 


