BRØTTUM IDRETTSLAG
ÅRSBERETNING 2021

HOVEDLAGET
Styrets sammensetning 2021
Arbeidsutvalg (AU)
Roger Bakkestuen, leder
Anne Mæhlum, nestleder
Anne Lise Opdahl, styremedlem, sekretær
Hanna Kristine Gundersen, styremedlem, kasserer
Gjermund Dalsveen, styremedlem, anleggsansvarlig
Jørgen Skryten Ringstad, varamedlem
Gruppeledere
Gaute Brattlie, 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 6 styremøter og 7 AU-møter, samt at det har vært en rekke gruppemøter
knyttet til ulike prosjekter eller oppgaver.

Økonomi (AU)
BIL har gjennom mange års ansvarlig økonomisk drift opparbeidet en egenkapital på i underkant av
NOK 3,8 mill. I 2021 økte aktiviteten noe sammenlignet med 2020, men vi er enda ikke helt tilbake til
normalen. Inntekter og utgifter har ligget på sammen nivå som i 2020. I 2021 har vi et overskudd på
kr 241 790.
Idrettslaget investerte i 2020 i ny tråkkemaskin. Til tross for denne investeringen har idrettslaget
fortsatt god likviditet.
Styret mener at idrettslaget driftes forsvarlig og har en sunn økonomi.

Arrangement/dugnader
Brøttum IL er aktive på arrangementssiden. Det er stort engasjement i alle grupper og deres
styrer, og det er i normalår mange ulike aktiviteter. Men 2021, som 2020, har vært et
spesielt år. På grunn av covid-19 har vi hverken arrangert Sjusjørittet eller Romjulsrennet,
som er de to største arrangementene i vår regi. Brøttumsmarsjen ble arrangert igjen, les mer
under Trimgruppa. I tillegg har det vært god aktivitet både i fotballgruppa, skigruppa,
barneidretten og i Aikido.

Side 2 av 12
BIL Årsberetning 2021

Ingen av de store arrangementene som vi vanligvis er delarrangør av eller stiller med
funksjonærer på er arrangert i 2021.

Representasjon/kurs
● Ringsaker Idrettsråds årsmøte.
● Sjusjøen idrettsanlegg. Styremedlem Syver Berg-Domaas
● Team Sjusjøen. Styremedlem Roger Bakkestuen

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 organisasjonsplan.

Medlemsregister
Antall betalende medlemmer (betalt siste 2 år) pr 31.12.21: 414

Prosjekter i 2021
Skolens uteområde
Brøttums nye nærmiljøanlegg ble åpnet for bruk 5. oktober 2021. Brøttum IL har bidratt
betydelig inn i Lag og foreningers arbeidsgruppe for brukermedvirkning ved oppgradering av
uteområdet ved Brøttum Barne- og Ungdomsskole. Arbeidsgruppen har etablert et svært
godt samarbeid med prosjektleder og folkehelsekoordinator i kommunen.
Arbeidsgruppen har fokusert på at det nye uteanlegget som etableres ved skolen også skal
ivareta funksjonen som nærmiljøanlegg. Med dette menes funksjoner som stimulerer til god,
mye og allsidig uorganisert aktivitet for innbyggere og besøkende i alle aldre og til alle
årstider.
Arbeidsgruppen har også fokusert på at det nye uteområdet skal stimulere til mye og variert
aktivitet med variert intensitet også innenfor skoletid.
Arbeidsgruppen for lag og foreninger har bestått av Ida Mæhlum, Erik Mæhlum og Stian
Undbekken fra Brøttum IL, med god støtte fra bygdeutvalget på Brøttum.
Brøttum IL er positive til å bidra til videreutvikling av uteområdet rundt Brøttum Barne- og
Ungdomsskole. Spesielt gjelder dette det å samarbeide med skolen og kommunen i det å
etablere gode funksjoner i det rehabiliterte Bassengrommet, som ved ferdigstilling av
prosjektet ikke har fått noe utstyr eller funksjoner på grunn av de økonomiske rammene i
prosjektet gjorde dette mulig.
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Fotball
Om gruppen
Fotballgruppen har aktivisert 91 spillere i Yngres avdeling og Seniorfotballen gjennom 2021.

Styret
Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Stian Undbekken
Christian Halsa
Torgeir Moen

Laglederkoordinator:
Administrator i Fiks:

Guro Stenset
Tommy Nesbakk

Kioskansvarlig/Materialforvalter:

Siri Sørsveen Trelvik

Kort om aktivitetene/lagene
Brøttum Fotball har hatt følgende lag påmeldt i serien for barnefotballen og
ungdomsfotballen i sesongen 2021
Lag

Spillere i 2021 sesongen

G6

6

J7

11

G7

11

G8

6

G9

12

J9

9

G10

8

G11

10

J11

17

G13

16

Damelag

Ikke stilt lag

Herrelag

24 spillere i høstsesongen 2021

Året 2021 har som 2020 vært preget av Korona-pandemien for fotballgruppa.
Fotballgruppa gjennomførte Tine fotballskole i august. Men både Avspark i Limtrehallen og
fotballavslutningen ble avlyst på grunn av Korona-pandemien.
Det er fortsatt et betydelig frafall til ungdomsfotballen. Styret arbeider videre med hvordan
vi kan redusere frafallet.
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Diverse fra året
● Banemester Bjørn Erik Øverbø fortsetter å gjøre en fantastisk jobb. Han har
klippet gress, brukt ryddesag, gjødslet, merket og ryddet i utallige timer.
● Gressklipperen begynner å kreve flere reparasjoner. Vi har brukt av
delemaskinen vi kjøpte for noen år siden.
● Det ble rensket opp i overflatedreneringer langs Puttmyra.
● Ettersådd og sprøytet banene for ugress.
● Klubbhuset er malt utvendig i samarbeid med yrkes/praktisk fag ved Brøttum
ungdomsskole ved Håvard Freng.
● Ny trapp ved hovedinngang i klubbhuset.
● Utebelysning montert på klubbhuset.
● Innvendig husvask i hele klubbhuset gjennomført.
● Ryddet området bak tribunene slik at det skal bli lettere å klippe gresset der
og holde det pent.
● Gjennomførte Tine fotballskole med 88 barn og gode tilbakemeldinger, med
populært disko for barna på lørdag kveld og felles grilling med foresatte.
Mange ungdommer stilte opp som instruktører.
● Brunbjørn har leid et område på parkeringsplassen på Tømmermyra, det lille
møterommet og tilgang til bad og kjøkkenet oppe fra våren 2021. Pr Mars
2022 er de fortsatt der og dette har gitt betydelige leieinntekter for
Idrettslaget.
● Planlegger å få satt opp ballfangernett og lysmaster på hovedbanen våren
2022 som årets store prosjekt for Fotballgruppa.
● Besluttet at Fotballgruppa ikke lenger stiller med 18 vakter på
Blrkebeinerløpet.

Spesielt fokus på å løfte det sportslige tilbudet i
fotballgruppa framover
● Fotballgruppa har nå 4 ungdomstrenere som fortsetter som trenere i 2022.
Alle disse har gjennomført Grasrottrenerkurset 4 som fokuserer på
ungdomsfotballen.
● To av ungdommene har gjennomført fotballederkurs 1 sammen med leder i
fotballgruppa høsten 2021.
● Rekruttert ungdomstreneransvarlig for 2022 sesongen for å kunne følge opp
våre ungdomstrenere bedre og regelmessig for å motivere disse til å fortsette
lengst mulig.
● Rekruttert erfaren Brøttumsdommer som ansvarlig for klubbdommere til 2022
sesongen. Målet er å ta bedre vare på ungdommer som ønsker å være
dommere og motivere disse til å fortsette lengst mulig.
● Rekruttert to jentefotballressurser for å gjøre ekstra stas på jentefotballen i
klubben vår for 2022 sesongen.
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SKI OG SYKKEL
Styret i gruppa:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem (Alpint)
Styremedlem (Alpint)
Styremedlem (Langrenn)
Styremedlem (Sykkel)

Gaute Brattlie
Erlend Unhjem
Gaute Brattlie
Lars Sørby
Dan Cato Olsen
Ranveig Forberg
Ole Christian Lunna

Alpin
Utvikling: Det ble gjort noen oppgraderinger i anlegget denne sesongen, vi kjøpte inn porter og rails.
Det ble i 2021 opprettet egne tider for ungdomsskolen for å prøve å beholde ungdommene, med
variabel deltagelse.
Aktivitet: Vi hadde første driftsdag 31.12.2020 og varte frem til 24.03.2021. Totalt 150,5 driftstimer
og 1546 personturer.
Vedlikehold: Det ble montert ny nødstopp på heisen, og kjøpt inn nye medbringere.
Det har som vanlig vært åpent mandag, onsdag, fredag og søndag. Ingen uønskede hendelser eller
ulykker å nevne. Hovedgruppen barn er fra 2.-7. klasse.
Sesongkort kostet 500,- og dagskortet kostet 50,-. De som får aktivitetskort fra NAV kan benytte dette.
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.
Det ble arrangert åpen dag for markering av ny tråkkemaskin søndag 14. mars, med gratis heis, pølser
og drikke.
Dette er et bra og veldig populært aktivitetstilbud som vi er heldige som får ha i Brøttum!

Langrenn
Sesongen 2021 har vært en sesong med større aktivitet enn de senere år. Et svært positivt tilskudd av
året var organisert langrennstrening/ skileik, samtidig som vi ser en liten økning av antall deltakere på
lysløyperennene. Frafallet blant ungdommen er derimot som tidligere, og aktive skiløpere som
konkurrerer i terminfestede konkurranser er fraværende.
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Det ble avholdt 10 lysløyperenn i 2021. På det meste var vi 55 deltakere, og et snitt på 45 løpere per
renn. Et av rennene ble arrangert som klubbmesterskap, med grillpølser og utdeling av medalje etter
målgang. Vi arrangerte også et hodelyktrenn, der vi slo av lysløypa og gikk 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.
Flere foreldre tok initiativ til å organisere skitrening høsten 2020. Dette ble en realitet fra første uka i
januar. Skitreninga er for alle barn og unge fra 3. trinn og opp, og tilbudet er gratis. Det har vært
mellom 10 og 25 skiløpere på treningene. Hovedtrener er Jørgen Harby, som sammen med sitt
trenerteam har gjort en fantastisk innsats!
På torsdager har det som tidligere år vært styrketrening for alle som ønsker i Brøttumshallen.
Det ble foretatt noen endringer og utbedringer i løypenettet i både Mæhlumsmarka og Svartputten.
Brøttum IL har ikke løpere som har deltatt på Team Sjusjøen, som er et samarbeid mellom klubbene i
Nordre Ringsaker der man kommer inn i et større skimiljø enn klubben klarer å skape alene.

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. Det
har i 2021 vært lite aktivitet i sykkelgruppa, men vi har i hatt syklister som har startet i flere
Norgescup-ritt.

Sjusjørittet og Romjulsrennet
Disse arrangementene ble i 2021 avlyst pga covid-19.

BARNEIDRETTEN
Styret i gruppen:
Erik Mæhlum, leder
Ingeborg Dybdahl Sønsteli, styremedlem
Therese Ruud, styremedlem
Emil Haukåssveen, styremedlem
2021 ble nok et annerledes-år for barneidretten på Brøttum. Avslutningen med
medaljeutdeling for forrige sesongs allidrett ble heller ikke i år gjennomført på grunn av
covid 19.
Sjusjørittet som arrangeres på Sjusjøen på sensommeren hvert år måtte også i sommer
avlyses.
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Brøttumsmarsjen ble planlagt og gjennomført av trimgruppa med noe hjelp fra
barneidrettsgruppa, og det ble lagt til rette for at barn i alle aldre kunne gjennomføre
marsjen. Barneidretten ser frem til samarbeidet med ski-, sykkel- og trimgruppa i 2022.
Allidrettsskolen ble høsten 2021 gjennomført i Brøttumshallen. Det ble gjennomført 7
treninger på torsdager fra kl. 17:00 - 18:00 for de to yngste partiene og fra kl. 18:00-19:00 for
det eldste partiet. Allidretten startet opp etter høstferien og holdt det gående frem mot jul.
Smittevern og nedstengning gjorde at vi ikke fikk gjennomført alle øktene. Det måtte avlyses
to allidrettsøkter på grunn av dette.
I 2021 har det til sammen vært 65 unger innom allidretts-øktene i Brøttumshallen. I tillegg til
aktivitetene i hallen, er mange av barna med på lysløyperenn og det er stor aktivitet i
Ulveløypa når den er åpen. Barneidrettsgruppa har også hatt ansvaret for vanning og
vedlikehold av skøytebanen på skolen, denne skaper også mye aktivitet og glede blant barna
på Brøttum både i og utenfor skoletid. Styret i Barneidretten ønsker å takke alle som har
bidratt med hjelp og støtte gjennom 2021 og ser frem til et aktivt 2022.
Styret Barneidretten
Mars 2022

TRIMGRUPPEN
Styret i gruppen:
Live Gran Kielland
Liv-Merethe Kjærstad Bjugstad
Sigrun Bruget
Det er avholdt 2 styremøter og 1 planleggingsmøte i forbindelse med Brøttumsmarsjen. Det
har fortsatt vært tilpasset aktivitet på grunn av Covid-19-pandemien, men aktiviteten har
vært nærmere normalt høsten 2021.
Aktiviteter i Trimgruppen:
●
●
●
●

Dametrim
Herretrim
Styrketrening
Brøttumsmarsjen

Brøttumsmarsjen:
Brøttumsmarsjen blir arrangert som en felles aktivitet mellom trimgruppen og barneidretten,
vanligvis med Speiderne og Røde kors som samarbeidspartnere. Turen gikk i merket løype fra
Åsen innerst i Holtevegen, gjennom skogen og over på grusvei inn til Frengshytta. Derfra gikk
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ruta langs traktorvei tilbake til startstedet. Deltakere som gikk marsjen ble oppfordret til å
meldte seg på via VIPPS, men det trengs fortsatt litt veksel til noen få som foretrekker
kontanter. Det var 117 personer som deltok: 43 barn/74 voksne, nær en dobling fra digital
marsj i 2020. Noen få deltok også «digitalt», noe vi åpnet for i tilfelle det er noen som ikke
ønsket store folkemengder under pandemien.
Vi er godt fornøyd med arrangementet både smittevernmessig og med oppmøte. Marsjen
ble lagt ei helg seinere enn normalt, det var uheldig med hensyn til jakt og senere år kommer
marsjen til å gå til vanlig tid (helga før jaktsesongen). Utdeling av premie etter trekning på
trimpostbøkene (4 vinnere av gavekort fra Sport1). Utdeling av merker både for årets og
fjorårets Brøttumsmarsj. Uttrekkspremier på startnummer til ungene. Dette er populært.
Samarbeid med barneidretten om parkeringsvakt fungerer fint, vi håper også å kunne ha
utdeling av frukt neste år. Speiderne hadde ikke mulighet til å delta i år.
Herretrim:
Onsdager som vanlig.
Styrketrening:
Torsdager med Asgeir Fløtlien som kontaktperson.
Kondisjon og styrketrening:
Mandager i flerbrukshallen på Brøttum skole. Instruktør: Christine Momrak Mæhlum.
Fra høsten 2021 også onsdager i flerbrukshallen på Brøttum skole. Instruktører: Live Gran
Kielland og Liv-Merethe Kjærstad Bjugstad.
Totalt 17 treninger (mandager) våren 21 og 30 (mandag + onsdag) treninger høsten 2021.
Totalt rundt 36 mer eller mindre faste deltakere, der 25 av dem har møtt opp mer enn 10
ganger.
Påmelding og oppmøteregistrering via gratis app (Spond).
20.03.2022
Styret i Trimgruppen

AIKIDO:
Styret i gruppa:
Leder: John Øyvind Albertsen
Sekretær: Veselin Valchev
Kasserer: Anna Lena Albertsen
Teknisk ansvarlig: John Øyvind Albertsen.
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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 har gode aktiviteter både sommer og vinter, men vi ser at det er en utfordring å
beholde barn og unge i aktivitet. Dette er et fokusområde. Vi ønsker å være et idrettslag for
som i hovedsak har fokus på breddeidrett, og primært lekpregede aktiviteter som kan
nyttiggjøres av barn og unge. På grunn av corona har vi ikke hatt den ønskede fremdriften
med å iverksette tiltak.
Vi skal fortsette vår jobb med organisasjonen Brøttum IL slik at vi blir enda sterkere i
framtida. Vi ønsker oss flere tilbakemeldinger - kom gjerne med innspill på hva vi kan gjøre
bedre - og hvordan idrettslaget kan skape større aktivitet!
Styret vil også i år rette en stor takk til alle sambygdinger som har gjort en jobb for Brøttum
IL! 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.

Brøttum, 20. mars 2022

_____________________
Roger Bakkestuen
Leder

__________________________
Anne Mæhlum
Nestleder

_____________________
Hanna Kristine Gundersen
Styremedlem, kasserer

__________________________
Anne Lise Opdahl
Styremedlem, sekretær

______________________
Gjermund Dalsveen
Styremedlem, anlegg

_________________________
Gaute Brattlie
Styremedlem/leder ski/sykkel

________________________
John Ø. Albertsen
Styremedlem/leder aikido

_________________________
Stian Undbekken
Styremedlem/leder fotball

________________________
Live Gran Kielland
Styremedlem/leder trimgruppa

_________________________
Erik Mæhlum
Styremedlem/leder Barneidrett
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ÅRSREGNSKAP
FOR
Brøttum Idrettslag
2021

Årsregnskap
Noter

Utarbeidet av:

Kantall AS - Industrigata 1 - 2619 LILLEHAMMER - Telefon: 61053900 – epost: post@kantall.no

Resultatregnskap
Brøttum Idrettslag
Note

2021

2020

1,4

338 506
1 213 793

469 011
1 317 150

1 552 298

1 786 161

75 065
568 726
666 256

110 052
568 727
649 243

1 310 047

1 328 022

242 251

458 139

1 820
14
2 267

4 550
0
160

-462

4 390

Ordinært resultat før skattekostnad

241 790

462 529

Ordinært resultat

241 790

462 529

Årsresultat

241 790

462 529

Disponering av årsresultat
Overført annen egenkapital

241 790

462 529

Sum disponert

241 790

462 529

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Avskrivning varige driftsmidler
Annen driftskostnad

3
2

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen renteinntekt
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
Annen rentekostnad
Netto finansposter

Organisasjonsnummer 976708024
Utarbeidet av Kantall AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS

Balanse
Brøttum Idrettslag
Note

2021

2020

1 655 175

2 223 901

1 655 175

2 223 901

1 655 175

2 223 901

Omløpsmidler
Varer

20 000

20 000

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

18 300
53 191

97 800
57 828

Sum fordringer

71 491

155 628

Bankinnskudd,kontanter o.l.

3 064 159

1 833 975

Sum omløpsmidler

3 155 650

2 009 603

Sum eiendeler

4 810 825

4 233 504

Eiendeler
Anleggsmidler
Imaterielle eiendeler
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.
Sum varige driftsmidler

3

Sum anleggsmidler

Organisasjonsnummer 976708024
Utarbeidet av Kantall AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS

Balanse
Brøttum Idrettslag
Note

2021

2020

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

3 833 716

3 591 926

Sum opptjent egenkapital

3 833 716

3 591 926

Sum egenkapital

3 833 716

3 591 926

162 296
14 608
800 206

128 541
62 537
450 500

Sum kortsiktig gjeld

977 109

641 578

Sum gjeld

977 109

641 578

4 810 825

4 233 504

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

4

Sum egenkapital og gjeld

BRØTTUM, 08.03.2022
Styret for Brøttum Idrettslag
Roger Bakkestuen
Styrets leder

Anne Mæhlum
Nestleder

John Øyvind Albertsen
Styremedlem

Gaute Askjellrud Brattlie
Styremedlem

Gjermund Dalsveen
Styremedlem

Hanna Kristine Gundersen
Styremedlem

Live Gran Kielland
Styremedlem

Erik Mæhlum
Styremedlem

Anne Lise Opdahl
Styremedlem

Stian Undbekken
Styremedlem
Organisasjonsnummer 976708024
Utarbeidet av Kantall AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS

Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjerpå leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Tilskudd
Tilskudd resultatføres løpende, mens øremerkede tilskudd inntektsføres og periodieres i takt med kostnader og
fremdrift på prosjektene.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig
verdi som følge av renteendring.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av
renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært
over antatt økonomisk levetid.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning
til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 2 Årsverk, lønn og ytelser

Klubben har ingen ansatte.
Honorar til trenere utgjør i 2021 kr 24 000.

Note 3 Anleggsmidler
Varige
Anskaffelseskost 01.01
Anskaffelseskost 31.12

2 818 129
2 818 129

Akk. av- og nedskrivn. 01.01
Balanseført verdi pr 31.12

1 162 954
1 655 175

Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av
nedskrivninger i regnskapsåret

568 726

Note 4 Gjeld

Annen kortsiktig gjeld er tilskudd driftsmidler som periodiseres over driftsmiddelets levetid. Tilskuddet
resultatføres som andre driftsinntekter.

Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til medlemmer av styrende organer

ÅRSMØTE 2022 - SAK 10
MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
SAKSFREMSTILLING
Medlemskontingenten ble sist øket for året 2015. Da til kr 200 for enkelt- og 450 for
familiemedlemskap.
Økonomien i idrettslaget er stabil.
Egenkapitalen er fortsatt meget god og muliggjøre fremtidige investeringer.
Det er viktig kostnadene til deltakelse i idrettslaget og dets aktiviteter ikke er så høy at det
stenger folk ute. Og vi ønsker at flest mulig ser gleden og nytten av et aktivt idrettslag.
Styret mener det ikke er noen grunn til å øke kontingenten på nåværende tidspunkt.
Det er den enkelte undergruppe som har satt treningsavgifter i Brøttum IL. Den enkelte
gruppe budsjetterer sine aktiviteter og har derav oversikt over hvilke nivå treningsavgiften bør
legges på. Styret ser det som naturlig at dette videreføres.

STYRETS ANBEFALING TIL VEDTAK:

Brøttum IL vedtar at medlemskontingent for året 2022 beholdes uendret, dvs:
Enkeltmedlemskap 200,- kroner
Familiemedlemskap 450,- kroner
Styret gir undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for sine aktiviteter.

BUDSJETT 2022
3000
3100
3102
3140
3150
3202
3400
3404
3440
3600
3605
3900
3920
3975
4005
4011
4012
4110
4201
4202
4215
5001
6010
6300
6320
6340
6420
6491
6500
6540
6560
6600
6620
6630
6705
6710
6790
6804
6809
6860
6900
6907
6940
7000
7401
7410
7420
7500
7770

8050
8150
8170
8960

BRØTTUM IL

Fotball

Trimgruppa

Ski

Barneidrett

Aikido

Arrangement

Salgsinntekt, avgiftspliktig
Trenings-/spilleagift
Sponsor Romjulsrenn/Sjusøritt
Heiskort
Startkontingent/deltakeravgift
Kiosksalg
Offentlig støtte / hovedlag
Dugnadsinntekter
Andre tilskudd
Leieinntekter
Leieinntekter avgiftspliktige
Annen driftsrelatert inntekt
Medlemskontingenter
Grasrotandel
Sum driftsinntekter
Dommerutgifter
Startkontingenter/påmeldinger
Samlinger
Premier
Utgift arrangement
Utgifter-innkjøp kiosksalg
Materiell, dugnads salg
Sum varekostnader
Lønn
Sum lønnskostnader
Avskrivninger
Leie hall, lokale, arena
Renovasjon og slamtømming
Lys og varme
Leie datasystemer
Brøyting
Maskiner og utstyr
Utstyr/inventar
Rekvisita
Vedlikehold bygg
Vedlikehold maskiner/utstyr
Vedlikehold anlegg
Regnskapshonorar
Gavekort
Trenerhonorar
Data/edb-kostnader
Diverse utgifter
Møter, tilstelninger
Telefon, mobiltelefon
Internett
Porto
Drivstoff maskiner
Overgangsgebyr spillere
Kontingent krets, forbund
Takkegaver
Forsikringspremie
Bank- og kortgebyr
Sum driftskostnader
Budsjettert resultat før finans
Renteinntekter
Rentekostnader
Annen finanskostnad
Sum finansinntekter og -kostnader
Budsjettert totalresultat

80 000

20 000

20 000
60 000

8 000

5 000

Administrasjon
120 000

7 000

15 000
15 000
10 000
305 000

140 000
400 000

30 000
1 000

190 000
15 000
15 000
5 000
5 000
35 000
20 000
15 000
110 000

28 000

5 000

346 000

5 000

7 000

140 000

1 000

1 000

10 000
5 000
10 000

1 000

5 000
65 000

30 000
20 000
18 000
150 000
62 000
80 000
880 000

5 000

26 000

-

2 000

70 000

-

-

-

-

-

-

-

80 000

7 000

570 000
4 000
4 000
50 000

4 000

30 000

5 000
150 000
70 000
50 000
10 000
20 000
500 000

2 000
2 000
100 000
20 000
4 000

1 000
10 000
15 000
70 000
40 000

1 000
40 000

10 000

3 000
3 000
2 000
1 000
4 000
2 000
1 000

10 000

15 000
3 000
20 000
2 000
20 000
3 000
979 000
-899 000

17 000
6 000

5 000
751 000
-431 000

4 000
1 000

2 000
3 000

30 000
40 000

-899 000

6 000

-431 000

1 000

3 000

40 000

10 000

1 000
1 000
53 000
7 000
252 000
628 000
2 000

2 000
630 000

Total
120 000
112 000
15 000
183 000
70 000
705 000
30 000
21 000
150 000
62 000
80 000
1 596 000
15 000
17 000
5 000
25 000
106 000
30 000
15 000
213 000
570 000
127 000
6 000
150 000
20 000
9 000
150 000
70 000
51 000
20 000
35 000
570 000
40 000
1 000
53 000
3 000
12 000
1 000
4 000
2 000
1 000
15 000
3 000
31 000
3 000
73 000
15 000
2 035 000
-652 000
2 000
2 000
-650 000
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Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Stiftet:
Idrett(er):
Postadresse:
E-postadresse:
Internettadresse:
Organisasjonsnummer:
Medlem av:
Tilknyttet:

Brøttum Idrettslag
1894
Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrett, trim
Postboks 23, 2372 Brøttum
bil@brottum.no
www.brottum-il.no
976708024
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Fotballforbund og Indre Østland Fotballkrets
Norges Skiforbund og Hedmark Skikrets
Norges Cykleforbund
Norges Aikido forbund
Hedmark Idrettskrets og Ringsaker Idrettsråd

Historikk
Det organiserte idrettslivet på Brøttum startet opp i 1870, da ble det stiftet ett skytterlag på Brøttum.
Det ble nedlagt 14 år senere for så å få en ny start i 1897.
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.
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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.
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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, men gruppene oppfordres til å fremme forslag på kandidater.
Gruppeleder velges av årsmøte og er fast styremedlem i idrettslagets styre.

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.
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.
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Innstilling valg Brøttum idrettslag 2022
Hovedlaget:
Funksjon

Velges
for

Leder

Roger Bakkestuen

1 år

Nestleder

Anne Mæhlum

1 år

Styremedlem

Anne Lise Opdahl

1 år

Styremedlem (kasserer)

Hanna Gundersen

1 år

Styremedlem

Gjermund Dalsveen

1 år

Styremedlem, ski

Gaute Brattlie

1 år

Styremedlem, trim

Live Gran-Kielland

1 år

Styremedlem, fotball

Stian Undbekken

1 år

Styremedlem, aikido

John Øyvind Albertsen

1 år

Styremedlem,
barneidrett

Erik Mæhlum

1 år

Varamedlem

Jørgen Skryten Ringstad

1 år

Medlem

Hege Grothaug

1 år

Medlem

Anita Beate Sandvold

1 år

Varamedlem

Svein Slåen

1 år

Kontrollutvalg
Funksjon

Gruppeoversikt
Gruppe

Funksjon

Navn

På valg

Velges for

Aikido

Leder

John Øyvind Albertsen

2022

1 år

Sekretær

Veselin Valchev

2022

2 år

Kasserer

Anna Lena Albertsen

2023

Leder

Erik Mæhlum

2022

Styremedlem

Emil Haukåssveen

2023

Styremedlem

Ingeborg Dybdahl
Sønsteli

2023

Styremedlem

Therese Ruud

2022

2 år

Leder

Stian Undbekken

2022

1 år

Nestleder

Christian Halsa

2022

2 år

Kasserer

Torgeir Moen

2022

2 år

Laglederkoordinator

Guro Stenset

2022

2 år

Administrator

Tommy Nesbakk

2023

Kioskansvarlig,
styremedlem

Siri Sørsveen

2023

Gaute Brattlie

2022

Barneidrett

Fotball

Ski og sykkel Leder

Trim

1 år

1 år

Sekretær Kasserer

Gaute Brattlie

Styremedlem-sykkel

Ole Kristian Lunna

2023

Styremedlem-langrenn

Rannveig Forberg

2022

2 år

Styremedlem-Langrenn

Erlend Undhjem

2022

2 år

Styremedlem- alpin

Lars Sørby

2023

Styremedlem- alpin

Dan Cato Olsen

2023

Leder

Liv Bjugstad

2022

1 år

Styremedlem

Inger Mari Bjugstad

Ny

2 år

Styremedlem

Maren Oldertrøen Enget Ny

2 år

Ronny Hafsås
leder

Kristin Halla

______________

_________________

Gaute Freng

_________________

Innstilling til nytt medlem av valgkomitèen fra Brøttum IL

Navn
Gaute Freng
Kristin Halla
Frank Høghaugen

På valg

Velges for

2023

Ikke på valg

2024

Ikke på valg
3 år

