HEDDAL IDRETTSLAG – FOTBALLGRUPPA - ÅRSMØTE
Referat årsmøte Fotballgruppa Heddal IL
Møte 18.02.2021 kl 19.00 – 21.00 Vidarvoll og Teams
Til stede på Vidarvoll:
Andreas Susrud, Monica Karlsson, June Solhaug, Anne Marte Borsodi, Solfrid S Engravslia, Vegard Lia,
Jon David Schrøder
Til stede på Teams:
Hans Jørgen Aase, Lisbeth Stenersen, Bjørn Hallvard Lund, Ragnhild Mork Rosberg, Stine Larsen, Terje
Kaasa, Øyvind Lia, Åsve Murtnes, Janne Væringstad og Nina Sundseth (ikke medlem, ikke
stemmerett)
Saksliste:
1. De stemmeberettige ble ropt opp og godkjent.
2. Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 2 innmeldte ekstrasaker ble behandlet henholdsvis
under punkt 5 og 7.
3. Valg av dirigent: Vegard Lia, sekretær: Janne Væringstad og to representanter til underskrift av
protokoll: Åsve Murtnes og Lisbeth Stenersen. Enstemmig.
4. Årsmelding for 2020
Årsmelding 2020 gjennomgått av Vegard Lia. Årsmelding enstemmig godkjent.
5. Innkomne forslag og saker
Det hadde kommet inn forslag fra Terje Kaasa om å øke budsjett med kr 30.000,-til keepertrener.
Informasjon fra Andreas Susrud. Stian Flåta er hyret inn som keepertrener hver 3 uke. Hans
Jørgen Aase kan også bistå noe til keepertreninger.
Kommentarer fra årsmøtet:
Øyvind; Hvis klubben ønsker gode keepere må tilbudet om trening være oftere enn hver 3 uke,
burde vært hver uke.
Hans Jørgen; redusert ungdomsgruppe. Ikke mange keepere.
Votering: Forslaget fra Terje Kaasa falt med 6 stemmer, mot 9 stemmer for styrets forslag.
Nytt forslag fra Andreas Susrud: Øke budsjett til keepertrener med inntil kr 10.000,- for 2021, for
aldersgruppe 10 år og oppover. Enstemmig vedtatt.
6. Regnskap 2020
Regnskap 2020 i årsmeldingen ble gjennomgått av Andreas. Regnskap 2020 ble enstemmig
godkjent.
Kommentar fra årsmøtet; godt resultat i en pandemi!
7. Fastsette treningsavgift 2021
Det hadde kommet inn forslag fra Terje Kaasa om å redusere treningsavgift.
Andreas informerte om at styret har regnet på forslaget og funnet at forslaget ikke vil innebære
vesentlig økonomisk tap for klubben. Styret har innstilt på samme forslag til treningsavgift som
Terje.

Lisbeth informerte: Maksgrense familie er vanskelig med nytt system, Rubik. Medlemskontingent
er også redusert fra 200,- til 100,-. 14 familier har 2 ungdommer. Forslaget vil redusere inntekt
med ca 30.000.
Tekst for treningsavgift må endres slik at den gjelder per lag og ikke for alder. Det vil da passe
med Rubik.
Styrets forslag til treningsavgift vedtatt enstemmig.
8. Budsjett 2021
Andreas Susrud gikk gjennom budsjettet for 2021.
Budsjett på lønnspost økes med kr 10.000,- jf vedtak i pkt 5 over.
Forslag til budsjett 2021 med endring jf pkt 5 over ble enstemmig vedtatt.
9. Investeringssum i eget anlegg Heddal Aktivitetspark
Andreas Susrud orienterte om planer for utbygging av Heddal Aktivitetspark. Det er planlagt 9-er
fotballbane med kunstgress på Turmo, ballbinger, permanente 3-erbaner, og flere lekeapparater
og aktiviteter. I tillegg kommer lyssetting av hele parken og parkeringsplass. Byggestart april
2021. Hovedstyret har bedt fotballgruppa bidra med kr 1.000.000,- samt en buffersum på
250.000,-til utbyggingen av aktivitetsparken. Styret i HIL Fotball bedt hovedstyret om framtidige
driftsutgifter vil øke som følge av utbyggingen. Hovedstyret har svart at Heddal Aktivitetspark har
et eget budsjett som går med overskudd. Dette overskuddet vil bli brukt til økte
vedlikeholdskostnader.
Innstilling fra styret i HIL fotballgruppa: Bevilge kr 1.000.000,- samt kr 250.000,- i buffer.
Kommentarer fra årsmøtet: Anleggsutvikling skaper økt aktivitet og er positivt. Kunne ønsket mer
åpen diskusjon /prosess fra prosjektgruppa for behov og planer.
Spørsmål ved vedlikeholdsutgifter og buffersum.
Andreas: Spillemidler gjør at kunstgress på hovedbanen ikke var økonomisk mulig fordi den er på
spillemidler nå, måtte ha betalt tilbake 2 millioner. Nye friske spillemidler først etter 20 år. Det vil
bli merket opp en 11-erbane av 7-er pluss 9-er på Turmo. Den nye banen blir ikke formelt
godkjent som 11-er, men kan fint benyttes til trening.
Voteringsrekkefølge:
1. kr 1.000.000,- Enstemmig vedtatt.
2. Buffersum; 250.000,- Enstemmig vedtatt.
10. Valg
Valgkomité ved Solfrid Engravslia orienterte om komitéens arbeid.
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Andreas Susrud (gjenvalg 1 år)
Styremedlemmer:
Bjørn Hallvard Lund (ny – 2 år)
Nina Sundseth (ny – 2 år)
Øyvind Lia (ny – 2 år)
Stine Larsen (ny – 2 år)
Jon David Schrøder (gjenvalg – 2 år)
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Alle enstemmig valgt.
Ikke på valg (har igjen 1 år):
June Solhaug
Michael Eriksson
Anne Marte Borsodi
Valgkomité med leder 2 medlemmer og 1 varamedlem:
Vegard Lia – leder
Monica Karlsson
Janne Væringstad
Terje Kaasa
Enstemmig valgt
11. Avslutning av årsmøtet
Blomsterbuketter til Monica, Vegard og Janne. Andreas takket for innsatsen.
Andreas takket for oppmøtet i årsmøtet.

Treningsavgift 2021:
Alder/type
6 år eller yngre
7 - 12 år
13 - 19 år
eFotball
Senior damer og herrer
Trim
Medlemmer med verv
Ikke-aktive familiemedlemmer
Støttemedlemskap

Treningsavgift 2021
500,700,800,300,1000,500,0,0,300,-
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