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Til medlemmer i Brøttum Idrettslag 

Utsendelsesdato 18.05.2020 Brøttum 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Brøttum Idrettslag 2020 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 23.02.2020. 
Årsmøtet avholdes mandag 25.05.2020 kl. 19:00 på Brøtheim 

Under følger sakslisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge møteleder 
Sak 3:  Velge protokollfører  
Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Sak 6:  Godkjenne sakslisten 
Sak 7:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. 

Fotballbane 
Basseng og uteområde 
Ny Lov 

Sak 8:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
Sak 9:   Behandling av forslag og saker 

   9.1 - Ny Tråkkemaskin – Finansieringsplan 
   9.2 - Prinsipper for sponsing og ekstradugnader for enkeltutøvere og lag 

        i alderen 13 til 20 år   
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 13: Valg 

  13.1 Styre: 
  13.2 Kontrollutvalg 
  13.3 Valgkomité 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Tråkkemaskin finansieringsplan
- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, kan idrettslagets leder Roger Bakkestuen kontaktes på e-postadresse 
bakkestuen@gmail.com 

mailto:bakkestuen@gmail.com
http://brottum-il.no/wp-content/uploads/2012/07/Lov-for-Br%C3%B8ttum-idrettslag-2020.pdf
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HOVEDLAGET  
 
Styrets sammensetning 2019 

AU 

Roger Bakkestuen  leder 
Anne Mæhlum  nestleder 
Ida Mæhlum  Styremedlem og sekretær 
Hanna Kristine Gundersen  styremedlem og kasserer 
Gjermund Dalsveen  styremedlem og anleggsansvarlig 
Thomas Øyberg  varamedlem  

Gruppeledere 

Syver Berg-Domås  styremedlem  leder ski/sykkel 
Stian Undbekken  styremedlem  leder fotball 
Erik Mæhlum  styremedlem  leder barneidretten 
Live Gran Kielland  styremedlem/leder trim  
John Ø. Albertsen  styremedlem/leder aikido  

Styrearbeid 
Hovedlaget har hatt 10 styremøter og AU 10 møter, samt at det har vært en rekke 
gruppemøter knyttet til ulike prosjekter eller oppgaver.  

Økonomi 
BIL har gjennom mange års ansvarlig økonomisk drift opparbeidet en egenkapital på ca NOK 3,1 mill. 
Styret har gjennom flere år vært sparsomme i bruk av penger.  For 2019 har vi et underskudd på  
kr 86 292.  Vi har fortsatt høye driftsutgifter på tråkkemaskin. For 2019 har det ikke vært inntektsført 
sponsorinntekter. Dette er hovedårsaken til at vi har et underskudd. Men styret mener fortsatt at 
idrettslaget driftes forsvarlig. 

Driftsinntekter for Brøttum Idrettslag 2019 kr 1 682 754,-. 

Resultat 2019 for Brøttum Idrettslag kr -86 292,-. 
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Arrangement/dugnader 
Brøttum IL er aktive på arrangementssiden. Det er stort engasjement i alle grupper og deres 
styrer, og det er mange ulike aktiviteter.  

BIL er hovedarrangør av følgende arrangementer:  

● Sjusjørittet 
● Romjulsrennet 
● Brøttumsmarsjen 

BIL er delarrangør eller hadde funksjonærer på 

● Birkebeinerløpet 
● Sector Alarm Skifestival 
● Sjusjørennet – Sjusjøcup1 
● Sjusjøløpet 

Representasjon/kurs 
● Ringsaker Idrettsråds årsmøte. 
● Sjusjøen idrettsanlegg. Styremedlem Bjørn Rusten 
● Team Sjusjøen. Styremedlem Anne Guri Kløvstad 
● Idrettshelg Lillehammer. Stian Undbekken 

 

Organisering av Brøttum Idrettslag 
Hovedlaget vurderer kontinuerlig om vi er hensiktsmessig organisert. Det er opp til styret å 
konstituere seg slik man finner det mest hensiktsmessig.  

Se årsplan og organisasjonsplan. 

Medlemsregister 
Fra og med 1/1/17 ble det påbudt for alle idrettslag å ha et elektronisk medlemsregister.  

Vi valgte i 2018 å gå over til å bruke Rubic sitt medlemsregister. Overgangen fra 
Idrettsforbundets system til Rubic viste seg mer arbeidskrevende enn først antatt. Det er 
styrets mål å kunne ta det i fullt bruk før fotballsesongen er i gang i 2020. Systemet vil 
forenkle kommunikasjonen med medlemmer når det gjelder organisering av aktiviteter. 

Antall betalende medlemmer (betalt siste 2 år) pr 31.12.19: 487 
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Prosjekter i 2019 

Arbeid med nytt hovedanlegg 
Idrettslaget, med Stian Undbekken som primær drivkraft, har jobbet med utredning og 
forbedring av Tømmermyra. Dette gjelder bl.a oppgradering garderober, forbedring av 
parkeringsforhold og utredning av grunnforholdene for evt bygging av kunstgressbane.   

Med utgangspunkt i prosjektgruppas konklusjon besluttet styret at kunstgress-prosjektet 
skrinlegges og at styret i Brøttum Fotball utarbeider en plan for utvikling av Tømmermyra 
som et av de fineste og naturligste fotball-anleggene med gressmatte i området vårt.  

Mer detaljert beskrivelse under Fotballgruppas årsberetning. 

Skolens uteområde 
Arbeidsgruppa, som ble etablert på oppfordring fra Bygdeutvalget, har jobbet iherdig med å 
påvirke kommunens valg i forhold til evt. bygging av svømmehall og ferdigstillelse av skolens 
uteområde gjennom hele året. Etter flere åpne møter med lokalbefolkningen og 
kommunepolitikere besluttet til slutt kommunen at det ikke skulle bygges ny svømmehall på 
Brøttum. Men det er satt av 28,4 mill kr til å rive det gamle bassenget og til å utvikle og 
ferdigstille utearealene ved skolen, herav 5 millioner til tiltak for aktivisering av barn og unge 
på Brøttum. Brøttum IL har stor interesse av at det tilrettelegges for fysisk aktivitet og at 
skolens uteareal blir et nærmiljøanlegg som alle aldersgrupper i bygda kan nyte godt av. 
Arbeidsgruppa har derfor stilt seg til rådighet for kommunen for å bidra til et godt resultat. 
Dette arbeidet vil pågå i 2020. 

Brøttum IL vil takke gruppas innsats for å få til et godt resultat for bygda!  
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Fotball 

Om gruppen 
Fotballgruppen har aktivisert 142 spillere i Yngres avdeling og Seniorfotballen gjennom 2019 

Styret 
Stian Undbekken Leder 
Christian Halsa Nestleder 
Torgeir Moen Kasserer og Materialforvalter 
Steffen Afseth Stensby Sekretær 
Guro Stenset Laglederkoordinator 
Tommy Nesbakk Administrator i Fiks 
Siw Engelstad Styremedlem, Kioskansvarlig 

  

Kort om aktivitetene/lagene 
Brøttum Fotball har hatt følgende lag påmeldt i serien for barnefotballen og 
ungdomsfotballen: 

Lag, Spesielle merknader Spillere 
G6, Arrangerte Brøttums første Kampdag for 6-åringer med ca 100 deltagere. 9 
GJ7 14 

G8 11 

G9 12 

J9 14 

G10 12 

G11 10 

G12 17 

G14 Samarbeidslag Brøttum Åsmarka (totalt 17 Spillere fra Brøttum og Åsmarka).  
Påmeldt med to lag. Vant andredivisjon. 

7 

Damelag 12 

Herrelag Kretsmestre 2019 24 

 

Avspark ble avviklet i Limtrehallen med 71 deltagere, og Tine fotballskole ble avviklet med 77 
deltagere fra barnefotballen. Begge arrangementene med god hjelp fra A-lag, damelag. 
Gode tilbakemeldinger fra liten og stor på begge arrangement. 

Vi har hatt 10 aktive klubbdommere dette året og de har gjort en kjempegod jobb.  
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Sportslig har vi hatt en grei sesong for ungdoms og seniorlagene våre og vi er stolte av at det 
er så lite frafall fra fotballen i barnefotballen på Brøttum. Men det er et betydelig frafall i 
ungdomsfotballen. Styret arbeider med hvordan Vi kan redusere frafallet: 

Nytt av året er 
·      Snøsmeltingen ble kraftig framskyndet ved at det ble kastet på sand for hånd 

over begge baner før påske. 

·      Banemester Bjørn Erik Øverbø gjør en fantastisk jobb. Han har klippet gress, 
brukt ryddesag, gjødslet, merket og ryddet i utallige timer. Resultatet er et 
banedekke på hovedbana som omtales som den beste på Tømmermyra 
noensinne. 

·      Ang Sone og kretslag. En jente på 2007 som fikk være med på Sone Nord etter 
Kretsens uttakstreninger. 

· I sesongen 2019 vil appen LagetMitt tas i bruk i hele idrettslaget. Dette vil erstatte 
Messenger i stor grad. 

·      Styret i fotballgruppa har definert prinsippene for hvordan Brøttum Fotball skal 
kunne tilby fotballaktivitet for flest mulig, lengst mulig og best mulig. Dette skal 
gjøres ved: 

o at alle foreldretrenere i barnefotballen får Grasrottrener-kurs, 

o at det ansettes eksterne trenere med kompetanse for lagene i 
ungdomsfotballen med foreldretrenere som i et trenerteam, 

o  at Brøttum fotball har aktiv dialog med Kretsen om trener- og 
spillerutviklingstiltak, 

o  at Brøttum fotball nominerer interesserte spillere til sonelagsuttak etter 
Fotballforbundets retningslinjer 

o  å ta initiativ til et aktivt samarbeid med andre klubber i nærheten om 
trener- og spillerutvikling. Spesielt viktig for å skape nok aktivitet for de 
ekstra ivrige på vinterstid. 

o  å ta i bruk fotballforbundets ferdige skoleringsplaner i appen S2S, 
Treningsøkta. 
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SKI OG SYKKEL 

  

Styret i gruppa: 
Syver Berg-Domås Leder 
Gaute Brattlie Nestleder (kasserer) 
Kenneth Jeistad Styremedlem (Alpint) 
Dan Cato Olsen Styremedlem (Alpint) 
Gjermund Dalsveen Styremedlem (Ski) 
Ole Christian Lunna Styremedlem (Sykkel) 

 

Alpin 
Utvikling: Det ble gjort noen oppgraderinger i anlegget denne sesongen, vi kjøpte inn 3 nye rails, ett 
tiltak for å prøve å beholde ungdommene litt lengre ut i ungdomsskole alder. Til alles begeistring, 
(også naboer) kjøpte vi inn en trådløs Soundbox som spiller musikk over store deler av anlegget. 
Veldig populært, og skaper god stemning. Heisfører styrer musikken fra bua. 
 
Aktivitet: Vi hadde første driftsdag 13.01, det var 14.dager seinere enn sesongen før. 2018/2019 
sesongen varte fra 13.01.2019 til 29.03.2019 med 47 driftsdager. 157,5t med heiskjøring. 
 
Det ble gjennomført 2080 dagsturer mot 1700 dagsturer forrige sesong, noe som er en oppgang på 
rundt 22 % fra foregående år. Veldig bra, siden sesong før var lengre (fra 31.12 – 16.04.) 
 
Det har som vanlig vært åpent mandag, onsdag, fredag og søndag. Høyeste antall utøvere på en dag 
var 60 personer. Ingen uønskede hendelser eller ulykker å nevne. 
 
Sesongkort kostet 500,- og dagskortet kostet 50,- 
 
Igjen ser vi at foreldre tar med seg ski og brett i bakken, og det er bra. En fin sosial arena der vi 
voksne får litt innblikk i samspillet mellom kidsa, uten at noe er organisert. Varm bålpanne gjør at det 
spesielt på søndager blir et samlingspunkt for mange familier som lunsjer i bunn av bakken. 
 
Hovedgruppen barn er fra 2.-7. klasse. 
 
Vedlikehold: Vår og Sommeren 2019 ble det utført en del vedlikehold i anlegget. Utvendig vask av 
vegger og tak. Beising av heis bua, og vi hadde rundvask av hele bua innvendig. Motoren til heisen 
ble også skiftet. Alt gjort på dugnad. 
 
Dette er et bra og veldig populært aktivitetstilbud som vi er heldige som får ha i vår egen bygd, 
Brøttum! 
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Langrenn 
Sesongen 2019 har vært en helt grei sesong. Aktiviteten har vært på samme nivå som de senere år. Vi 
skulle gjerne hatt større aktivitet, men som i resten av landet er vi i en liten bølgedal når det gjelder 
deltakelse på organisert trening og konkurranser. 
  
Etter nyttår startet vi opp skileik ved lysløypa på mandager. Her var det lav deltakelse, og etter hvert 
ble derfor dette avsluttet. 
  
Torsdager har det vært gjennomført generell styrketrening i Brøttumshallen, et tilbud for alle som 
ønsker å være med. 
  
Det ble satt opp 8 lysløyperenn, ett av disse ble avlyst på grunn av kulde. På det meste var vi 60 
deltakere, og et snitt på 49 løpere per renn. Et av rennene ble arrangert som klubbmesterskap, med 
musikk på høyttaleren, speaker, grillpølser og utdeling av medalje etter målgang. Vi gjentok også et 
hodelyktsrenn, der vi slår av lysløypa og går i lyset av fakler, måneskinn og hodelykter. Dette er blitt 
et populært renn, spesielt for de yngste. Etter hvert lysløyperenn ble det servert vafler og saft til alle 
deltakerne. 
  
Brøttum IL har unge løpere som har vært ute og representert klubben både i lokale og nasjonale 
konkurranser. Løpere har deltatt på Team Sjusjøen, et samarbeid mellom klubbene i Nordre 
Ringsaker, der man kommer inn i et større skimiljø enn klubben klarer å skape alene. I tillegg har vi 
løpere på Norges Toppidrettsgymnas. Vi har altså flere utøvere som satser seriøst og som har vist 
svært gode resultater. Disse skal bli spennende å følge videre fremover. 
  
Det ble foretatt noen endringer og utbedringer i løypenettet. Mæhlumsmarka ble utbedret med 
gravemaskin fra trafostasjonen og innover langs strømlinja. I Svartputten ble det opprettet løypenett 
over Biskopåsen ned til Ring, der man nå mer eller mindre er tilknyttet det videre løypenettet i 
Ringsaker. I tillegg ble det foretatt noen endringer i "gamle" Svartputt-traseen, som i manges øyne 
gjør runden enda bedre. På skibua ble den ene veggen (inngangssiden) malt med et nytt strøk. 
  

Sykkel 
Sykkelgruppa skal være et tilbud til syklister som ønsker og trene sammen mot noen felles mål. 
Samtidig ønsker vi å kunne legge til rette for yngre ryttere som satser og vil delta i nasjonale ritt. Vi 
har i år hatt syklister som satser hardt, og startet flere Norgescup-ritt. 
  
Vi har fortsatt tilbudet til ungdom med en trening i uka med fokus på terrengsykling. Ole Christian 
Lunna har hatt ansvaret for disse treningene. 
  
I 2019 hadde Brøttum sykkel et mål å gjennomføre flere av Norges største landeveisritt, bla. 
Randsfjorden Rundt og Jotunheimen Rundt. På sensommeren og høsten er det terrengsykling som er 
mest i fokus, med Birkebeinerrittet som et mål for mange. 
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Det ble gjennomført 3 fellestreninger i uka fra slutten av April til etter Birkebeinerrittet. 
  
Sykkelgruppa har i løpet av de siste to årene lagt flere klopper i marka, til nytte for både gående og 
syklende. Vi håper dere vil nyte tørrskodde tur ute i vår vakre natur! 
 

Sjusjørittet og Romjulsrennet 

Et stort mål med våre store arrangement er å skaffe inntekter til idrettslaget. Det får vi til ved store 
arrangement, der mye av det vi jobber for er å holde antall deltakere oppe. Ved gode arrangement 
skaper vi fine opplevelser for våre deltakere, og møter opp år etter år. Gjennom dyktige 
arrangementskomiteer og god dugnadshjelp har fått til dette. 
  
Sjusjørittet 2019 hadde en økning fra 230 til 263 deltakere i 2019. For Romjulsrennet fikk vi en liten 
nedgang fra 530 til 481 deltakere i 2019. Både i sykkelritt og spesielt i skirenn er det nå en generell 
nedgang når vi ser på konkurranser i Norge. Det er derfor gledelig å se at vi klarer å holde på vårt 
deltakerantall. 
  
Komiteene har atter en gang gjort en god jobb med planlegging og forberedelser til arrangementene. 
All den gode dugnadshjelpen på rittet og rennet ble gjennomført på en prikkfri måte. 
  
Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har vært med å skape gode arrangementer med 
Brøttum IL som arrangør. 
  

Dugnader og frivillig arbeid. 
Skigruppa ønsker å gi en hjertelig takke alle som jobber for at vi kan gi barn og voksne på Brøttum 
flotte opplevelser på ski i turløypene, i aktivitetsbakken og på turer med sykkelen. Jobben dere gjør i 
aktivitetsbakken, i lysløypa, på tråkkemaskinen eller som dugnadshjelp på arrangementer i gjennom 
året gjør at vi kan opprettholde vårt aktivitetsnivå. 
Ekstra utbedringer og utvidelser er utført i turnettet vårt av en meget ivrig og pliktoppfyllende gjeng 
både i Svartputtrunden og i Mæhlumsmarka som står på både sommer og vinter. 

BARNEIDRETTEN 

Styret i gruppen: 
Erik Mæhlum leder  
Linda Beate Veslum kasserer 
Ingeborg Dybdahl Sønsteli styremedlem  
Annica Benno styremedlem  

 
Avslutning på forrige sesong, med medaljeutdeling og kake og kaffe, ble holdt på Brøtheim i 
samarbeid med skigruppa. Her møtte mange av ungene for å få sine velfortjente medaljer 
for deltagelsen på allidretten.  
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Barneidretten var også i sommer med og arrangerte barnas Sjusjøritt i forbindelse 
sykkelrittet Brøttum IL arrangerer på Sjusjøen. Dette ble arrangert lørdag 27. juli, med 30 
startende i aldersgruppen 6 – 12 år. Rittet har som mål å gi barna følelsen av mestring og 
glede i en passe utfordrende terrengløype.  
 
Barneidretten var i år for syvende gang med på å arrangere Brøttumsmarsjen sammen med 
Trimgruppa. Vi hadde ansvaret for servering av frukt og drikke til alle som var med. Flott 
løype i år, marsjen var populær for store og små og man møtte bare blide og fornøyde 
unger. Start og mål for marsjen var lagt til Kvitsandvika. Frukt og drikke ble servert ved 
målgang.  
 
Allidretten ble i 2019 gjennomført på høsten. Det ble gjennomført 9 treninger fra oktober og 
frem mot jul. 
 
Gruppe 3, barn født 2010-2011, hadde tre elever fra tiende trinn ved Brøttum skole, under 
veiledning av Erik Mæhlum, som instruktører. Dette fungerte meget godt og vi håper å 
kunne fortsette samarbeidet med ungdommene i bygda. På denne gruppa deltok 8 - 14 
unger per gang.     
 
Gruppe 2, barn født 2012-2013, hadde mange foreldre som instruktører. Noen foreldre bidro 
flere ganger.  
 
Gruppe 1, barn født 2014-2015, hadde også mange foreldre som instruktører. Her var det 
også noen foreldre som stilte opp flere ganger.  
 
I 2019 har det til sammen vært over 70 unger innom allidretts-treningene/øktene.  Vi ser 
også at lysløyperennene og Ulveløypa samler mange av ungene som har vært med på 
allidretten. Styret i Barneidretten ønsker å takke alle som gjennom året har stilt opp som 
frivillige på de ulike arrangementene.   
 

Styret Barneidretten 

Februar 2020 
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TRIMGRUPPEN 

Styret i gruppen: 
Live Gran Kielland  (leder) 
Gøril Hammerø Halsa  (styremedlem) 
Sigrun Bruget  (styremedlem) 
Liv-Merethe Kjærstad Bjugstad  (styremedlem) 

 
Det er avholdt 3 styremøter i 2019 og 1 planleggingsmøte i forbindelse med 
Brøttumsmarsjen. 

Aktiviteter i Trimgruppen: 
- Dametrim 
- Herretrim 
- Brøttumsmarsjen 
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Brøttumsmarsjen: 
I år, som i fjor, ble Brøttumsmarsjen arrangert som en felles aktivitet mellom trimgruppen og 
barneidretten. I år var det 35. gang Brøttumsmarsjen ble arrangert. Vi fikk fint vær og det 
kom det 128 spreke mennesker, store (74 voksne) som små (54 barn), som gjennomførte 
løypa, inkludert noen som fullførte for 35. gang(!). Det var bare ei løype i år også da det er 
vanskelig å få til lang og kort løype i området. Løypa var ca. 7 km lang, med flott utsikt fra 
Kalldalsveberget. Grunneiere er svært positive og vi fikk rydde sti, noen av grunneierne stilte 
sågar opp og tok “grovryddingen” for oss. 
Oppstart var i Kvitsandvika, hvor vi fikk holde hus i/ved baren til Ole Berg akkurat som i 
2018. Speiderne var representert utenfor baren, hvor de solgte svele og kaffe/saft og de 
hadde mye aktivitet for barna med både natursti, mulighet til å prøve kano/kajak og de viste 
frem mye av det de driver med. Røde kors var i år representert av tre stykker. Vi er godt 
fornøyd med arrangementet. Samarbeidet med barneidretten og speiderne fungerer som 
vanlig godt og vi må utvikle samarbeidet med Røde kors med et forberedende møte slik at 
de også får vise seg mer fram i nærområdet.  
 

 
Kart med løypebeskrivelse for Brøttumsmarsjen 2019 (over).  
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Herretrim: 
Onsdager som vanlig.  

Kondisjon og styrketrening: 
Mandager i flerbrukshallen på Brøttum skole med deltakerantall mellom 20 – 30 stk, som er 
en økning sammenlignet med de siste 2 år. 
Instruktør: Christine Momrak Mæhlum. 
  
Onsdager i flerbrukshallen på Brøttum skole med deltakerantall mellom 8 – 12 stk. 
Instruktører: Live Gran Kielland og Liv-Merethe Kjærstad Bjugstad.  
 
09.02.2020 
Styret i Trimgruppen 
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AIKIDO: 

Styret i gruppa: 
John Øyvind Albertsen Leder 
Veselin Valchev Sekretær 
Anna Lena Albertsen Kasserer 
John Øyvind Albertsen.  Teknisk ansvarlig 

Treningslokale: 
Vi trener i klubblokalet til BIL på Tømmermyra (ca 60 kvm).  

Treningstider: 
Trening fast to ganger i uken med junior- og voksen-partier. 
Tirsdag 18-19 Junior (6-12 år) 19-21 Voksen (13 år og eldre) 
Torsdag    19-21 Voksen  
Instruktører: John Øyvind Albertsen 
Veselin Valchev er hjelpetrener for voksenpartiet. 

Treningsavgift/medlemskontingent: 
Klubbavgift til Brøttum IL + treningsavgift til gruppa, 
Junior: 100kr per måned, Voksne: 200kr per måned  

Deltakelse på leire/representasjon av klubben: 
Siste året har det vært noe mindre reising på deltakerne i aikidogruppa siden primus motor, 
har vært opptatt med husrenovering og dermed har det ikke vært andre som har organisert 
dette. To voksne og to barn deltok på sommer-samling ved Hadeland Folkehøyskole i 
Brandbu i juli.  Vi besøkte i janiuar den nye aikidoklubben som startet opp i Gjøvik. 

Markedsføring: 
Lokalavisene presenterer ukentlig treningene våre samt at vi setter opp plakater i 
lokalmiljøet. Vi bruker hjemmesiden til Idrettslaget og vi har opprettet Facebook-gruppe.  

Graderinger: 
Vi har gjennomført to klubbgraderinger med mange glade deltakere etter vellykkete 
graderinger. 
 
For aikidogruppa: John Øyvind Albertsen 
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OPPSUMMERING  
 
Brøttum IL fortsetter sin gode utvikling og medlemstallet holder seg stabilt. Dette vitner om 
at idrettslaget har gode aktiviteter sommer og vinter.  
Fellesskapet trenger ildsjeler og ildsjeler trenger fellesskapet for å få gjennomført det de 
brenner for. Samarbeid må også framover være bærebjelken for et allidrettslag som Brøttum 
IL. Dersom du er i tvil må alltid en avgjørelse til beste for helheten i idrettslaget være 
avgjørende. Vi skal fortsette vår jobb med organisasjonen Brøttum IL slik at vi blir enda 
sterkere i framtida.  
Styret vil også i år rette en stor takk til alle sambygdinger som har gjort en jobb for Brøttum 
IL gjennom året. Aktiviteten i idrettslaget er sunn og positiv og skaper godt samhold både 
gjennom utøvelse av fysisk aktivitet, i dugnader, som trener, lagleder og i styrearbeid.  
Sammen blir vi best  
 
 
Brøttum, 10. mars 2020  
 
 
_____________________     __________________________  
Roger Bakkestuen                 Anne Mæhlum 
Leder        Nestleder  
 
 
_____________________     __________________________  
Hanna Kristine Gundersen    Ida Mæhlum  
Styremedlem, kasserer     Styremedlem, sekretær 
 
 
______________________     _________________________  
Gjermund Dalsveen                Syver Berg Domås 
Styremedlem, anlegg                           Styremedlem/leder ski/sykkel 
 
 
________________________    _________________________  
John Ø. Albertsen     Stian Undbekken  
Styremedlem/leder aikido    Styremedlem/leder fotball  
 
 
________________________    _________________________  
Live Gran Kielland                 Erik Mæhlum  
Styremedlem/leder trimgruppa    Styremedlem/leder Barneidrett  
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Vedlegg til Fotballgruppas årsrapport; 
Utredning av mulighet for kunstgress på 
Tømmermyra. 
Innledning 
På bakgrunn av vedtak i Årsmøtet 2019 etablerte Styret i Brøttum fotball en arbeidsgruppe med 
mandat å utrede et forprosjekt for kunstgressbaneanlegg på Tømmermyra. Arbeidsgruppen arbeidet 
fra vår til høst 2019. 

Arbeidsgruppa har bestått av: Christian Halsa, Torgeir Moen, Tommy Nesbakk, Stian Undbekken og 
Odd Arne Fauskerud. 

Foreliggende notat gir et kort sammendrag av de viktigste elementene i arbeidsgruppas vurderinger. 

Arbeidsgang 
Arbeidsgangen ble planlagt som følger:  

● Utarbeidelse av behovsanalyse (se eget dokument/presentasjon) 
o Inkluderer dialog med fotballforbundet mht. konsulentbistand og vurdering av drifts- 

og vedlikeholdskostnader. 
o Overordnet vurdering av grunnforhold, mulig plassering av anlegg og aktuelle tiltak 

 
Arbeidsprosessen ble avsluttet etter de to innledende aktivitetene etter synliggjøring av reelt behov og 

dagens kapasitet sammen med byggekostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader for en 
kunstgressbane på Tømmermyra. 

 
Videre arbeidsgang ville ha vært: 

● Utarbeidelse av forespørsel med utgangspunkt i godkjent behovsanalyse for utsendelse til 3-
5 rådgivere (ikke utført). 

● Utvelgelse av rådgiver for utferdigelse av forprosjekt (ikke utført) 
● Utarbeidelse av detaljprosjekt/anbudsgrunnlag for anleggsarbeider (ikke utført) 
● Innstilling og valg av entreprenør (ikke utført) 
● Anleggsarbeider (ikke utført) 

Behovsanalyse, kostnader og ressurstilgang 
Beregningen tilsier at eksisterende banekapasitet er stor nok slik situasjonen er i dag. I sesongen 
2019 har alle lag fått treninger på de tidspunkt de har ønsket seg. Og det er mye ledig kapasitet på 
flere ukedager. Ringsaker kommune opererer med framskrivning av demografi som ikke tilsier at det 
blir en betydelig befolkningsvekst på Brøttum de neste tiår. Dette til tross for nytt sykehus på Moelv. 

Beregnet behov for (ønsket) sesongforlengelse er til sammen 108 timer for de lagene som har gitt 
uttrykk for behov. Standard estimater for drift av 11r kunstgressbane pr år er 100.000kr. Dette 
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tilsvarer en timespris på 925kr/time, uten investeringskost ved bygging av bane og kjøp av nødvendig 
utstyr.  

Investeringskostnaden for et kunstgressanlegg vil erfaringsmessig /1/ ligge på 8-10 MNOK inkl. mva. 
For Tømmermyra, med til dels stort behov for masseforflytning og grunnarbeider, vil 
investeringskostnaden ligge i øvre del av dette – og kanskje over. 

Ivaretakelse av eksisterende anlegg krever så mye arbeid at arbeidsgruppa for kunstgress ser det som 
en betydelig utfordring for Brøttum Fotball å mobilisere ytterligere ressurser til å ivareta en 
kunstgressbane i tillegg. 

Grunnforhold, plassering og tiltak 

Grunnforhold 
Ifølge kvartærgeologisk kart over området forventes torv(myr) og tynt morenedekke over berg i store 
deler av området som i dag disponeres av Brøttum Fotball. Befaring i området har avdekket mye berg 
i dagen i skogteigen rett vest for dagens 11-er bane. Dagens baner (både 11-er bane og treningsfelt) 
er synlig påvirket av setninger og det har over tid vært utført avretting med tilføring av masse.  

Sommeren 2018 ble det utført grunnundersøkelser på eksisterende anlegg. Undersøkelsene er 
presentert i Geoteknisk rapport nr. 18030-1/2/. 

Iht. utførte grunnundersøkelser består grunnen under dagens 11-er bane i nordre del av faste masser 
(antatt morene) til berg. Dybden til berg varierer mellom ca. 1 og 4,4 m i nordre del. Sentralt på 
banen er det påvist fyllmasser av varierende kvalitet over torvmasser, med overgang til faste 
morenemasser i dybden. Dybden til fast mineralsk grunn er 3-4 m sentralt på banen. Dybden til berg 
er ca. 5-9m. I søndre del av banen er det vesentlig grunnere til fast mineralsk grunn og berg.  

På treningsfeltet øst for 11-er banen viser grunnundersøkelsene torvmasser og blandede 
morenemasser med stort organisk innhold i undersøkt dybde (2m). 

Geoteknisk vurdering 
Løsmassene på dagens 11-er bane og på treningsfeltet er av en slik karakter (høyt organisk innhold) 
at det må påventes langtidssetninger på begge områdene også i årene framover. 

Anlegging av et kunstgressanlegg på disse områdene vil kreve masseutskiftning med kvalitetsfylling 
(sprengstein) ned til mineralsk grunn (morene) i store deler av arealet for å sikre stabil byggegrunn 
og setningsfritt anlegg. Det å anlegge en kunstgressmatte her uten masseutskifting, selv med tiltak 
som geonett e.l. vil innebære stor risiko for skadelige setninger. Oppretting av setningsskader på en 
kunstgressmatte er kostbart og tidkrevende.  

Masseutskiftning i så stort omfang som det er behov for her(3-4 m dybde), er kostbart. Det er slik 
sett interessant å se på mulige alternative områder for et kunstgressanlegg, dersom områder med 
mer egnede grunnforhold kan finnes i umiddelbar nærhet. Etter en befaring til områdene vest og 
nord-vest for dagens 11-er bane sammen med grunneier ble det avdekket at skogteigen rett vest for 
dagens 11-er bane (Mulig kunstgressbane A i Figur 0-1) er preget av mye berg i dagen. Området har 
en slik topografi at det sannsynligvis også kan oppnås massebalanse ved utsprengning og oppfylling 
for en kunstgressbane. Området markert som Mulig kunstgressbane B i Figur 0-1 anses ikke som like 
egnet grunnet usikkerhet omkring dybde til berg, grunnforhold og nærhet til Turistvegen. 
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Anbefalt alternativ å gå videre med i et evt. forprosjekt vil derfor være alternativ A. 

Arbeidsgruppen innledet dialog bestående av møte og befaring med aktuell grunneier for areal 
tilknyttet alternativ A. Grunneieren var positiv til eventuelle videre utredninger vedrørende dette 
alternativet.  

 

Figur 0-1: Skisse alternative områder for kunstgressbane 

Konklusjoner 
Med utgangspunkt i behovsanalysen, kostnadskalkyle, driftskostnader og ressursbehov for drift og 
vedlikehold er gruppens anbefaling at kunstgress-prosjektet skrinlegges og at det Styret i Brøttum 
fotball utarbeider en plan for utviklingen av Tømmermyra som et av de fineste og naturligste 
fotballanleggene med gressmatte i området vårt.  

Videre har Ringsaker kommune i 2019 bevilget 28,4 millioner til sanering av det nedlagte bassenget 
og oppgradering av uteområder ved Brøttum Barne- og Ungdomsskole. Idrettslaget har i 
forarbeidene til det politiske vedtaket bidratt med fokus på behov for blant annet sentrumsnære 
områder for uorganisert ball-lek og aktiviteter. Brøttum IL imøteser en inkluderende prosjektfase 
med Ringsaker kommune for avdekking av brukerbehov og etablering av et uteområde som sikrer 
barn, unge, voksne og eldre i Brøttum og bygdene rundt gode aktivitetsanlegg. 

Dersom Styret i Brøttum Fotball og Brøttum IL på et senere tidspunkt, på bakgrunn av nye 
behovsanalyser, ønsker å utrede etablering av kunstgress på Tømmermyra, vil arbeidsgruppas arbeid 
og dokumenter gi et godt og effektivt utgangspunkt å arbeide ut ifra. 

Referanser 
/1/. Kulturdepartementet: Veileder «Kunstgresshåndboka», datert mai 2015 
/2/. Løvlien Georåd AS: Geoteknisk rapport nr. 18030-1, datert 2018-08-13 
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Årsregnskap for Brøttum Idrettslag Organisasjonsnr. 976708024 

 

  

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt  813 840  852 154  
Annen driftsinntekt 1 868 914  823 668  
Sum driftsinntekter  1 682 754  1 675 822  

Driftskostnader 
Varekostnad  565 790  388 017  
Avskrivning på varige driftsmidler 2 35 052  122 761  
Annen driftskostnad  1 177 934  1 425 431  
Sum driftskostnader  1 778 776  1 936 209  

DRIFTSRESULTAT  (96 022) (260 387) 
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  9 653  7 329  
Annen finansinntekt  149  0  
Sum finansinntekter  9 802  7 329  

Finanskostnader 
Nedskr. av andre finansielle oml. midler  72  458  
Annen rentekostnad  0  193  
Sum finanskostnader  72  651  

NETTO FINANSPOSTER  9 730  6 678  
 
 
 
 
 

ÅRSRESULTAT  (86 292) (253 709) 
 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital  (86 292) (253 709) 
SUM OVERF. OG DISPONERINGER  (86 292) (253 709) 
 



 Brøttum Idrettslag  

 Balanse pr. 31.12.2019 

 Note 31.12.2019 31.12.2018 

 

Årsregnskap for Brøttum Idrettslag Organisasjonsnr. 976708024 

 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 
1260 Lynx Yeti VT 6009  0  9 551  
1265 Lynx Yeti 59 ny 2018  76 503  102 004  
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.  76 503  111 555  

Sum varige driftsmidler  76 503  111 555  

SUM ANLEGGSMIDLER  76 503  111 555  

OMLØPSMIDLER 
Varer 3 20 000  15 000  
Fordringer 
Kundefordringer  285 916  318 925  
Andre kortsiktige fordringer 4 21 851  53 425  
Sum fordringer  307 767  372 350  

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 3 101 216  3 001 033  
SUM OMLØPSMIDLER  3 428 983  3 388 382  

SUM EIENDELER  3 505 486  3 499 937  
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital  3 129 397  3 215 689  
Sum opptjent egenkapital  3 129 397  3 215 689  

SUM EGENKAPITAL  3 129 397  3 215 689  

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld  279 231  124 830  
Skyldig offentlige avgifter  (1 084) 25 042  
Annen kortsiktig gjeld  97 942  134 376  
SUM KORTSIKTIG GJELD  376 089  284 248  
SUM GJELD  376 089  284 248  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  3 505 486  3 499 937  
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Årsregnskap for Brøttum Idrettslag Organisasjonsnr. 976708024 

 

Brøttum, 

 

 

 

 

_____________________    __________________________  

Roger Bakkestuen (sign)    Anne Mæhlum (sign)  

Leder       Nestleder  

 

 

_____________________    __________________________  

Syver Berg-Domås (sign)           Hanna Kristine Gundersen (sign)  

Styremedlem,Leder Ski/Sykkel   Styremedlem, Kasserer  

 

 

______________________    ________________________  

Gjermund Dalsveen (sign)           John Ø. Albertsen (sign)  

Styremedlem, anlegg      Styremedlem,Leder aikido  

 

 

_______________________    _________________________  

Live Gran Kielland(sign)            Stian Undbekken (sign)  

Styremedlem,Leder trimgruppa           Styremedlem,Leder fotball  

 

 

________________________    _________________________  

Ida Mæhlum(sign)                    Erik Mæhlum (sign)  

Styremedlem, Sekretær            Styremedlem, Leder Barneidrett  
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Noter for Brøttum Idrettslag Organisasjonsnr. 976708024 

 

 

 
  
Note 1 - Regnskapsprinsipper. 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, fortsatt drift og 
forsiktighet.  
 
 

 
  
 

Note 1 - Annen driftsinntekt 

 
 Kr. 246.800 i støtte fra Ringsaker kommune og kr.182.000 fra Norges Idrettsforbund 
(LAM-midler) er inntektsført. 
 
 

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler 
 Driftsløsøre,  
 inventar, verktøy,  
 kontorm.  
  

Anskaffelseskost pr. 1/1 664 812 
+ Tilgang 0 
- Avgang 0 
 
Anskaffelseskost pr. 31/12 664 812 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 553 257 
+ Ordinære avskrivninger 35 052 
+ Avskr. på oppskrivning 0 
- Tilbakeført avskrivning 0 
+ Ekstraord nedskrivninger 0 
 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 588 309 
 
Balanseført verdi pr 31/12 76 503 
 
Prosentsats for ord.avskr 20-20  

  
 

Note 3 - Varer 

Varebeholdning er premiebeholdning. 
  
 

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer 

Posten gjelder forskuddsbetalte kostnader i sin helhet. 
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Noter for Brøttum Idrettslag Organisasjonsnr. 976708024 

 

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Posten inneholder ingen bundne midler. 
  
 

Note 6 - Annen egenkapital 

   Annen Sum  
   egenkapital egenkapital 

Pr 1.1.   3 215 689 3 215 689 
-Til årets resultat   -86 292 -86 292 
Pr 31.12   3 129 397 3 129 397 
 

 

 

 





2020 Kjøp av ny tråkkemaskin. 

Løypemaskinen vi nå har begynner å bli moden for utskifting. Vi har hatt 
flere havari de siste vintrene, med kostbare reparasjoner og mye ekstra 
arbeid for våre løypekjørere.  

På grunnlag av en samlet vurdering av driften de siste sesongene, og 
behovet for en sikker drift av løypenettet fremover, har ski- og 
sykkelgruppa startet arbeidet med utskifting av vår tråkkemaskin.  

Alternative maskiner er vurdert og arbeid for å kartlegge/sikre finansiering er i gang. 

Vi har fått tilbud på en Prinoth Husky T5 på EURO 
208.000 + mva. Etter forventet mva-kompensasjon 
tilsvarer dette en nettoinvistering rundt kr. 
2.450.000,- 

Denne investeringen er et stort økonomisk belastende 
for Brøttum IL. Vi arbeider nå ut fra følgende 
finansieringsplan:  

• Investering i ny Prinoth Husky T5 kr. 2.450.000 

• Innbytte gammel maskin kr. 380.000 
• Tilskudd Ringsaker Kommune kr. 200.000 
• Tilskudd fra div. stiftelser kr. 400.000 
• Støtte fra bygda kr. 100.000 
• Egenkapital Brøttum IL kr. 1.370.000 

Vurderinger som er gjort fra styret i BIL: 
• Kjøp av ny maskin i forhold til brukt (kostnader ifm. reparasjoner, garanti på ny

maskin, ekstra arbeid for løypekjørere).
• Samarbeid om tråkkemaskinen sammen med andre lag i nærområdet, blant annet

transportutfordringer og plassering av maskinen.
• Vi må ha en maskin som går godt både i aktivitetsbakken og i det øvrige løypenettet.

På dette grunnlag finner styret i Brøttum IL det riktig å anbefale ny maskin, og at styret fortsetter sitt 
arbeid med innkjøp av en ny maskin.  

Brøttum IL 



Prinsipper for sponsing og ekstradugnader for enkeltutøvere og lag 
i alderen 13 til 20 år i Brøttum Idrettslag:  

1. Sponsorgruppa i idrettslaget vurderer om sponsoren som laget/enkeltutøveren skaffer er i
konflikt med øvrige sponsorer idrettslaget har avtale med.

2. Selv om en sponsor ønsker å dedikere sponsormidler til enkeltutøver/lag skal denne
sponsoren fremstå som en sponsor av idrettslaget på linje våre andre sponsorer

3. Styret behandler innstilling fra sponsorgruppa og fatter vedtak.

4. Avtale:
Etter vedtak opprettes avtale mellom idrettslaget og sponsor og kasserer oppretter
prosjektnummer på det enkelte lag/enkeltutøver som benyttes til økonomiarbeidet rundt
laget/utøveren.
Avtalen skal være skriftlig og signert.
Avtalen skal beskrive at en andel på ti prosent avsettes som utjevnings og solidaritets midler
til ungdomsaktivitet.
Avtalen skal beskrive krav om oppsett av budsjett for enkeltutøver/lag, det er kun utgifter i
henhold til budsjett som kan avregnes.
Avtalen skal der det er aktuelt ha vedlegg som viser profilering med bilde og beskrivelse av
størrelse og plassering av logo.

5. Kasserer fakturerer sponsorer i henhold til det avtalen beskriver.

6. Kasserer fakturerer de som har gitt enkeltutøveren/laget aktuell dugnad i henhold til
avtale/skriftlig dokumentasjon.

7. Kasserer betaler regninger for påmeldinger på turneringer/konkurranser/utstyr i henhold til
utgifter beskrevet i godkjent budsjett for enkeltutøver/lag.

8. Opphører laget eller om enkeltutøveren legger opp, og det er ubenyttede midler på̊
enkeltutøver/lag sitt prosjektnummer, tilfaller disse idrettslaget.

9. Det settes et tak på maksimalt 30 000 per sponsor for enkeltutøver 16 til 20 år (junior).
For enkeltutøvere mellom 13 og 15 bør slike avtaler unngås, men kan i særskilte tilfeller
tillates. Det settes da tak på 5000 per sponsor for enkeltutøver.
Det settes et tak på maksimalt 2 000 per spiller for lag.

10. Prinsipper fra idrettslaget vedrørende ekstradugnader:
Ekstradugnader kommer i tillegg til obligatoriske dugnader for idrettslaget eller aktuell
undergruppe. En andel på ti prosent avsettes som utjevnings og solidaritets midler til
ungdomsaktivitet.

11. Generelt

Lover, regler og avtaler som er gjeldende generelt for norsk idrett eller det enkelte
særforbund går foran disse prinsipper.



BUDSJETT 2019 BRØTTUM IL Fotball Trimgruppa Ski Barneidrett Aikido Arrangement Administrasjon Total
3100 Trenings-/spilleagift 120 000          40 000            5 000             5 000             170 000            
3102 Sponsor Romjulsrenn/Sjusøritt 40 000 40 000              
3140 Heiskort 45 000              45 000              
3150 Startkontingent/deltakeravgift 23 000 6 000              15 000              350 000          394 000            
3202 Kiosksalg 60 000 20 000              10 000 90 000              
3400 Offentlig støtte / hovedlag 35 000              380 000              415 000            
3404 Dugnadsinntekter 90 000 90 000              
3411 Brevgiro aksjon - 
3600 Leieinntekter 5 000               3 000 8 000                
3700 Sponsorinntekter pl 15 000 100 000              115 000            
3900 Annen driftsrelatert inntekt 130 000            126 000              256 000            
3920 Medlemskontingenter 60 000                60 000              
3975 Grasrotandel 80 000                80 000              
3980 Diverse inntekt 15 000 15 000              

Sum driftsinntekter 313 000          46 000            245 000            5 000             5 000             415 000          749 000              1 778 000         
4005 Dommerutgifter 30 000 30 000              
4011 Startkontingenter/påmeldinger 30 000 8 000 38 000              
4012 Samlinger 40 000 8 000 48 000              
4110 Premier 4 000               4 000              8 000 60 000 76 000              
4201 Utgift arrangement 20 000 400 3 000 160 000 183 400            
4202 Utgifter-innkjøp kiosksalg 35 000 20 000              5 000               60 000              
4215 Materiell, dugnads salg 60 000 60 000              

Sum varekostnader 219 000          4 400              47 000              -                 - 225 000          - 495 400            
5001 Lønn - 

Sum lønnskostnader - - - -                 -                 - - - 
6010 Avskrivninger 295 501            295 501            
6300 Leie hall, lokale, arena 60 000 10 000            2 500             25 000 97 500              
6320 Renovasjon og slamtømming 5 000 2 000 7 000                
6340 Lys og varme 35 000              50 000                85 000              
6491 Brøyting 12 000              11 000                23 000              
6500 Maskiner og utstyr - 
6540 Utstyr/inventar 180 000          180 000            
6560 Rekvisita 50 000 50 000              
6600 Vedlikehold bygg 75 000 2 000 10 000                87 000              
6620 Vedlikehold maskiner/utstyr 10 000 20 000              30 000              
6630 Vedlikehold anlegg 50 000 30 000              80 000              
6705 Regnskapshonorar 90 000                90 000              
6710 Gavekort 3 000               - 3 000                
6790 Trenerhonorar 30 000 7 000              37 000              
6804 Data/edb-kostnader 2 600               15 000                17 600              
6809 Diverse utgifter 5 000               5 000                
6860 Møter, tilstelninger 2 000               1 000 3 000 6 000                
6900 Telefon, mobiltelefon 4 000 4 000                
6940 Porto 3 000 3 000                
7000 Drivstoff maskiner 4 000               30 000              34 000              
7320 Trykkekostsnader - 
7401 Overgangsgebyr spillere 3 000               3 000                
7410 Kontingent krets, forbund 25 000 15 000              1 500             41 500              
7420 Takkegaver 6 000 1 000               2 000 9 000                
7500 Forsikringspremie 47 000 35 000                82 000              
7770 Bank- og kortgebyr 6 000               100 500 7 000 13 600              

Sum driftskostnader 552 600          17 100            452 001            2 500             1 500             26 000 232 000              1 283 701         
Budsjettert resultat før finans -458 600 24 500            -254 001 2 500             3 500             164 000          517 000              -1 101 

8050 Renteinntekter 2 000              7 000 80 20 500 130 9 730                
8150 Rentekostnader - 
8170 Annen finanskostnad - 

Sum finansinntekter og -kostnader - 2 000              7 000 80 20 500 130 9 730                
8960 Budsjettert totalresultat -458 600 26 500            -247 001 2 580             3 520             164 500          517 130              8 629                
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Klubbinformasjon 
Klubbnavn:   Brøttum Idrettslag    
Stiftet:    1894 
Idrett(er):   Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrett, trim 
Postadresse:   Postboks 23, 2372 Brøttum 
E-postadresse:   bil@brottum.no   
Internettadresse:  www.brottum-il.no  
Organisasjonsnummer:  976708024 
Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
Tilknyttet:   Norges Fotballforbund og Indre Østland Fotballkrets 

Norges Skiforbund og Hedmark Skikrets 
Norges Cykleforbund 
Norges Aikido forbund 
Hedmark Idrettskrets og Ringsaker Idrettsråd    

Historikk 
Brøttum Skilag er opphavet til Brøttum Idrettslag. Brøttum Skilag ble stiftet i 1894. Rett etter krigen i 
1945 ble det bestemt at Brøttums tre idrettslag skulle slå seg i sammen til et idrettslag. Dette er det 
som i dag er Brøttum Idrettslag. Etter hvert har laget utviklet seg til å bli et fleridrettslag med stor 
aktivitet i flere idrettsgrener. 

Formål med klubben 
BIL skal være et idrettslag som i hovedsak har fokus på breddeidrett, og primært lekpregede 
aktiviteter som kan nyttiggjøres av barn og unge.  Der det er naturlig, skal det legges til rette for å 
utøve konkurranseidrett. Klubben bør også bidra til at enkeltutøvere kan utvikle sin idrett til 
elitenivå, bl.a. ved å delta i samarbeidstiltak med andre klubber. 
 
BIL hadde i 2019 hundre og tjuefem-års jubileum. Det vil si at idrettslaget har en meget lang og god 
tradisjon og er en viktig del av bygda.   
Aktivitetene laget er involvert i oppfattes av de fleste som positive, og laget bidrar til at Brøttum 
ansees som ei bygd med god livskvalitet hvor det er godt å bo og leve.   
 
Dagens profil bør videreføres og styrkes.  Det er viktig at laget fortsatt kan ha et godt fotfeste hos 
befolkningen i bygda, noe som blant annet er synliggjort gjennom et meget høyt antall medlemmer.  
Laget har som målsetting å tilrettelegge sine tilbud slik at de kan nyttiggjøres av flest mulig.  Laget 
skal ha en inkluderende profil som gjør at alle skal føle seg velkomne til lagets aktiviteter uten at 
sosial eller etnisk bakgrunn, politiske oppfatninger, alder, funksjonsbegrensninger, legning eller 
kjønn skal være til hinder for å delta. 

Visjon 
BIL – et idrettslag som gjennom sine aktiviteter bidrar til en god livskvalitet i bygda. 
 

mailto:bil@brottum.no
http://www.brottum-il.no/
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Årsplan 
Legges ut på Brøttum IL sine nettsider 
 
Beskrivelse av  organisasjonen 
 

  

 

Årsmøtet 
● Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
● Årsmøtet blir avholdt innen utgangen av mars. 
● Protokollen fra årsmøtet skal legges ut på idrettslagets internettsider. Det rapporteres til 

Norges Idrettsforbund og til Brønnøysundregisteret. 
● Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes.  
● Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 
● Innkomne forslag skal være styret i hende to uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes 

ut en uke før. 
● Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. 

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 

 

 

Hovedstyret 
 Leder 
 Nestleder 
 Kasserer 
 Sekretær 
 Leder for anlegg 
Ledere  i særgruppene 
 Varamedlem 

 
Fotball 

  
Ski/Sykkel 

  
Trim 

  
Barneidrett 

  
Aikido 

 

 

Komiteer 
 Valgkomite 
 Anleggskomite 
 Arrangementskomiteer 
 Sponsorkomite 

 
 

 
Kontrollutvalg 

 

 Evt. prosjektgruppe 

 
Årsmøtet 

 

http://brottum-il.no/wp-content/files/Handlingsplan_2013-2016.pdf
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● Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 
hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

● Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf, Brøttum IL §14 
 

Styret i Brøttum IL 
Styret er det overbyggende organisasjonsleddet innen laget.  Dette innebærer organisatorisk, faglig 
og økonomisk ansvar for de aktiviteter som styret eller gruppene igangsetter.  Styret er ansvarlig 
overfor Norges Idrettsforbund med å ivareta plikter og rettigheter som følger av medlemskapet.  
Styret er videre ansvarlig overfor Ringsaker kommune og Ringsaker Idrettsråd når det gjelder 
søknader, rapportering og deltakelse i den møteaktivitet som følger av dette.   
 
Styret består av: 

● Leder og nestleder (velges enkeltvis) 
● 3 styremedlemmer (Kasserer, sekretær og anleggsleder) 

o Leder, nestleder, kasserer og sekretær utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets 
oppgave er å forberede saker til styremøtene. Arbeidsutvalget har ikke selvstendig 
beslutningsmyndighet. 

● Gruppenes ledere (5 grupper) 
● Varamedlem 

 
Idrettslagets formål er å gi et bredt trenings- og mosjonstilbud til hele bygdas befolkning. 

For å sette idrettslaget i stand til å nå nevnte formål er det opprettet følgende komiteer og 
eventuelle prosjekt/-er i tillegg til gruppene. Det er styret som har ansvar for å oppnevne deltagere 
til komiteene.  

Komiteer 

Sponsorkomite 
Sponsorkomiteens oppgave er å koordinere alt sponsorarbeidet i idrettslaget.  

Inntektene fra sponsorarbeidet fordeles i henhold til vedtatt fordelingsnøkkel og budsjett. Herunder 
også avsetning til aktuelle prosjekt. 

Sponsorkomiteen bemannes med representant som styret i fotball- og ski/sykkel gruppene 
utnevner. 

Styret har ansvar for instruks for sponsorkomiteen. 

Arrangementskomiteer 
Det er to arrangementskomiteer; en for Sjusjørittet og en for Romjulsrennet.  

Komiteenes oppgave er å koordinere arrangementene. Herunder også koordinering av behov for 
idrettslagets dugnadsinnsats ved disse to arrangementene. 

Overskudd fra arrangementene fordeles i henhold til budsjett. Herunder også avsetning til aktuelle 
prosjekter. 
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Arrangementskomiteen bemannes med arrangementsansvarlig og representanter fra de 
gruppestyrene som til enhver tid har hovedarrangement. 

Styret har ansvar for instruks sammen med arrangementskomiteene. 

Anleggskomite 
Anleggskomiteens oppgave er å koordinere vedlikehold av idrettslagets bygg og anlegg.  

Anleggskomiteen bemannes med representant fra styret, to representanter fra ski/sykkel og en fra 
fotball. 

Styret har ansvar for at det utarbeides instruks sammen med komiteen. 

Valgkomite 
Valgkomiteen har ansvar for at alle verv blir fylt opp ved årsmøte hvert år, med unntak av 
valgkomitemedlem. Denne bemannes av tre personer fortrinnsvis en fra ski/sykkel, en fra fotball og 
en fra Idrettslaget generelt. Valgkomiteen blir innkalt til styremøte ved behov og jobber tett på 
styret for å få på plass kandidater til ledige verv. 

Gruppestyrene 
Gruppestyrene har ansvaret for planlegging og gjennomføring av aktivitetene innenfor sitt idrettslige 
område. Gruppestyrene står fritt i hvordan de vil organisere og drive sin virksomhet. Styringen fra 
hovedstyret skjer på budsjett- og handlingsplan nivå og løpende rapportering i hovedstyrets møter.  

 
Gruppestyrene skal minimum bestå av: 
 Leder 
 2 styremedlemmer 
Gruppestyrene velges av årsmøte. 

Økonomi 
Det er styret i Brøttum idrettslag som rår over lagets samlede økonomiske midler. Idrettslaget er 
regnskaps- og revisjonspliktig og har et kontrollutvalg. 

Fullmakter 
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og 
virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.  

Ved ekstraordinær hendelse som ikke er behandlet i budsjettet som krever disposisjoner utover kr 
250 000 skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.  

Gruppene rår over egne midler i henhold til vedtatt budsjett. Avvik i budsjettåret (positive/negative) 
skal fortrinnsvis dekkes inn ved at det foretas korrigeringer med å øke inntektene eller redusere 
utgiftene. Avvik som ikke lar seg korrigere innenfor budsjett skal umiddelbart rapporteres inn til 
styret med forslag til korrigerende tiltak. Gruppene kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser uten 
samtykke av styret i idrettslaget. 

Kontoplan 
Brøttum Idrettslag forholder seg til Norsk standard kontoplan. 
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Bankkonti 
Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av kasserer i styret. Økonomiansvarlig i 
gruppen anviser fakturaer. Fakturaer attesteres/godkjennes av kasserer og leder i idrettslaget eller 
gruppens økonomiansvarlig.  Idrettslaget har egen underslagforsikring. 

Arrangement og sponsorinntekter 
Inntektene fordeles etter budsjett som vedtas på årsmøte. Det forutsettes at inntektene er 
tilstrekkelige. Det skal utvises forsiktighet i forhold til budsjettering med denne type inntekt. Skulle 
det vise seg at inntektene ikke blir som forventet må styret ta en beslutning på hvordan fordelingen 
skal gjøres. 

Prosjekt 
Det er årsmøtet som beslutter etablering av prosjekter. Prosjekter kan for eksempel være større 
anskaffelser og etablering av nye anlegg. 

Budsjett 
På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte 
regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard 
kontoplan.  

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 
positiv egenkapital. 

Funksjonsbeskrivelser  
Hvilke oppgaver som tilligger styret, kontrollutvalg og de enkelte komiteer beskrives i Lov for 
Brøttum Idrettslag.  

 



Innstilling valg Brøttum idrettslag 2020 

Hovedlaget: 

Funksjon På valg Forslag Velges 
for 

Leder Roger Bakkestuen Roger Bakkestuen 1 år 

Nestleder Anne Mæhlum Anne Mæhlum 1 år 

Styremedlem Ida Mæhlum Marte Myhre 1 år 

Styremedlem (kasserer) Hanna Gundersen Ikke på valg  

Styremedlem Gjermund Dalsveen Ikke på valg  

Styremedlem, ski Syver Berg-Domås Kommer fra Skigruppa 2 år 

Styremedlem, trim Live Gran Kielland Live Gran-Kielland 2 år 

Styremedlem, fotball Stian Undbekken Stian Undbekken 1 år 

Styremedlem, aikido John Øyvind Albertsen John Øyvind Albertsen 2 år 

Styremedlem, barneidrett Erik Mæhlum Erik Mæhlum 1 år 

Varamedlem Thomas Øyberg Ikke på valg  
 

Kontrollutvalg 

Funksjon På valg (tidl. revisor) Forslag  

Medlem Kari Liberg Kari Liberg 1 år 

Medlem Anita Beate Sandvold Anita Beate Sandvold 2 år 

Varamedlem  Svein Slåen 1 år 
 

  



Gruppeoversikt 
Gruppe Funksjon Navn På valg Velges for 

Aikido Leder John Øyvind Albertsen 2020 2 år 

 Sekretær Veselin Valchev 2020 2 år 

 Kasserer Anna Lena Albertsen 2021 Ikke på valg 

Barneidrett Leder Erik Mæhlum 2020 2 år 

 Styremedlem Tom Idar Haugen, ny 2020 2 år 

 Styremedlem Ingeborg Dybdahl Sønsteli 2021 2021 

 Styremedlem Therese Ruud, ny 2020 2 år 

Fotball Leder  Stian Undbekken 2020 2 år 

 Nestleder Christian Halsa 2020 2 år 

 Sekretær og dugnadsansv.  Steffen Aaseth Stensby 2020 2 år 

 Kasserer Torgeir Moen  2020 2 år 

 Materialforvalter Kommer 2020 2 år 

Laglederkoordinator Guro Stenset 2020 2 år 

 Administrator Tommy Nesbakk 2021 Ikke på valg 

 Kioskansvarlig, styremedlem Siw Engelstad Bakken 2021 Ikke på valg 

Ski og sykkel Leder Kommer 2020 2 år 

 Sekretær/Kasserer Gaute Brattlie 2020 2 år 

 Styremedlem-sykkel Ole Kristian Lunna 2021 Ikke på valg 

 Styremedlem- langrenn Rannveig Forberg, ny 2020 2 år 

 Styremedlem- Langrenn Erlend Undhjem, ny 2020 2 år 

 Styremedlem- alpin Kenneth Jeistad 2021 Ikke på valg 

 Styremedlem- alpin Dan Cato Olsen 2021 Ikke på valg 

Trim Leder, kasserer Live Gran Kielland 2020 2 år 

 Sekretær Gøril Hammerø 2021 Ikke på valg 

 Styremedlem Liv Bjugstad 2021 Ikke på valg 

 Styremedlem Sigrun Bruget 2020 2 år 

 
Lars Sørby  Brita Haslie   Ronny Hafsås 
leder  
 

_______________________________________________________________________ 



Innstilling til nytt medlem av valgkomiteen fra styret i Brøttum IL 
 
 

Gruppe Funksjon Navn På valg Velges for 

Valgkomite  Brita Haslie  Ikke på valg 

  Ronny Hafsås  Ikke på valg 

  Gaute Freng 2020 3 år 
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