Årsberetning Hegra IL – Hovedlaget – årsmøte 2021
Årsmelding Hovedstyret 2021
Møter
Det har siden årsmøtet i 2021 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 5 møter i Arbeidsutvalget.
Det må tilføyes at det har vært flere møter som har blitt avholdt på Teams, som er inkludert i
referatet fra disse møtene.

Medlemmer
I Klubbadmin er det pr. 15.04.2022 registrert 694 medlemmer med medlemskap i Hegra IL
fordelt på 361 menn og 333 kvinner.
Fordelingen på medlemmer på kjønn og alder er vist i nedenstående tabell
Kvinner
Menn
Totalt

333
361
694

Fotball
Håndball
Allidrett
Friidrett

285
306
146
39

Sum aktive i avdelinger
776
Som vist over, så er mange medlemmer aktive i flere avdelinger.

Aldersfordelt
0-5

6 - 12

13 – 19

20 - 25

26+

K

3

110

67

12

141

M

4

114

78

24

141

Sum

7

224

145

36

282

Som kommentar til medlemsutviklingen, så har denne stabilisert seg. Det er fortsatt behov for å
følge opp arbeidet med lagets medlemmer, og det bør vurderes å ta inn en medlemsansvarlig
inn i arbeidsutvalget/hovedstyret.
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Økonomi
Som en følge av Covid-19 er også regnskapet for 2021 vanskelig å sammenlikne direkte med
foregående års regnskap. 2019. Dette fordi flere av de faste inntektskildene og også
utgiftspostene har fått store utslag direkte knyttet til dette. Noe av dette er kompensert gjennom
kompensasjonsordningen for Covid-19.
Hallvaktordningen ga idrettslaget inntekter i størrelsesorden kr 169.510 i 2021. Av dette er kr
131.932 opptjent og fordelt til avdelingene. Til Hovedlaget er det opptjent kr 37.572 av lagets
ildsjeler. De må påpekes at det også gjennom kompensasjonsordningen har kommet noe som
dekker tap av hallvaktinntekter. Hegra IL vil rette en stor takk til alle Hallvakter og ildsjeler for
innsatsen i 2021.
Hegra IL fikk tildelt kr 301.925 fra Norges Idrettsforbund. Det er verdt å merke seg at fordelingen
av aktivitetsmidler, som er en betydelig del av denne summen, er direkte knyttet til registrerte
aktivitetstall inne på Klubbadmin for 2021.
Søknad om tillatelse til å være med på Idrettsbingo ble innsendt innen fristen og gjelder for 1 år
av gangen. Inntekt fra idrettsbingo er kr 61.722 i 2021.
Grasrotandelen i 2021 utgjør kr 117.160.
Ulike tilskudd fra Stjørdal Kommune utgjør kr 69.535. Her må det tilføyes at noe av tilskuddet
var øremerket tiltaket kaffe med puls.
Prosjektfinansiering Hegra Sparebank Arena
Resterende byggelån er 864.423,15. Med månedlig betaling på kr. 26.000 (dagens
betalingstempo) vil dette være nedbetalt på litt over 3 år.
Viktige inntektsposter for idrettslaget er:
-

Medlemskontingent
Hallvakt
Sponsorinntekter hovedlaget
Sponsorinntekter underavdelinger
Idrettsbingo
Grasrotandel
Tildelinger fra NIF
Tilskudd Stjørdal Kommune
Utleie av klubbhuset

kr. 46.100
kr. 169.510
kr. 165.000
kr. 61.500
kr. 61.722
kr. 117.160
kr. 301.925
kr. 69.535
kr. 15.000

Hovedlaget vil berømme det gode arbeidet som er gjort i alle avdelinger med å ivareta en god
økonomi for Hegra IL i 2021.
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I 2021 ble det fremforhandlet ny sponsoravtale med:
-

Næsbø Skog AS
Tveraas maskin & Transport AS
Spar Hegra

Hovedlaget inngår avtaler med hovedsponsorer, men inntektsbringende aktiviteter /
sponsoropplegg for øvrig overlates til avdelingene å benytte.
Hovedlagets sponsorer i 2022 er Hegra Sparebank / Tveraas Maskin & Transport AS / Næsbø
Skog AS / Iver R. Gresseth AS / Spar Hegra.
I tillegg har idrettslaget et godt samarbeid med Sport 1 Stjørdal AS der medlemmene får
rabatter på utstyr m.m samt Umbroavtalen som fordeles på de ulike avdelingene etter ønsker /
behov.
For utfyllende informasjon omkring idrettslagets økonomi henvises til årsregnskapene.
Barneidrettskontakt
Arbeidsutvalget oppnevnte i 2021 Marthe Wangen Heiskel som Hegra IL sin
barneidrettskontakt. Alle idrettslag er i henhold til idrettens vedtekter forpliktet til å ha en
barneidrettskontakt. Hensikten er å sikre trygghet, tilgjengelighet og kontakt for de som har et
behov for et kontaktpunkt ut over den man har i den enkelte avdeling innen idrettslaget.
Politiattester
Norsk idrett skal være et trygt sted for alle, og som en konsekvens av dette skal idrettslaget
innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er sekretæren
i hovedlaget som følger opp dette arbeidet i Hegra IL, og det understrekes at ansvaret for at alle
personer har gyldig politiattest ligger hos den enkelte avdelingsleder.
Arbeidsutvalget vil ha en egen person med ansvar for politiattester. Ordningen har i 2021 blitt
oppdatert dit at det på nytt vil være mulig å be om fornyet politiattest, og det er derfor naturlig at
dette prioriteres i 2021.
Aktivitetstilbud – flest mulig - lengst mulig.
Aktiviteten i Hegra Il har i 2021 vært sterkt påvirket av Covid-19. I den grad det har vært mulig,
har de enkelte avdelingene ivaretatt trening og konkurranser innen de rammene som
Folkehelseinstituttet, Idrettsforbundet og Kommunen har gitt rom for. Det har vært et krevende
år med hensyn på trenings- og kampavvikling, og arbeidsutvalget vil gi honnør til hver enkelt
avdeling, som løpende har tilpasset sine aktiviteter i tråd med de føringer som har kommet.
I 2020, før Covid-19, har Hegra testet ut et trimtilbud til eldre. Trimgruppa var ansvarlig for
opplegget som har fikk navnet «Kaffe med Puls». Dette tiltaket viste seg raskt å bli meget
populært, og det er gledelig at man høsten 2021 kunne fortsette med dette tiltaket.
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Anlegg
Idrettslaget eier Klubbhuset, Hegra Sparebank Arena, kunstgressbanen ved ungdomsskolen
(leieavtale), garasjeanlegg ved Steinseth og utstyr i lysløypa. I tillegg er Hegra IL deleier i
Ljosheim.
Roger Hernes har fordelt banetider ut fra de oppsatte terminlister og banekalenderen ligger på
lagets hjemmeside. Dette er en krevende jobb og det fordrer at alle respekterer ordningen og
melder inn kamper/treninger slik at disse blir tidfestet i banekalenderen.
Klubbhuset brukes ved ulike arrangementer i hovedsak av fotballavdelingen og
friidrettsavdelingen samt idrettsskolen ved trening og dalførecuper. Renhold utføres av Nenita
Otivar.
Klubbhuset leies ut til enkelte typer arrangementer. Utleieansvarlig i 2021 var Neriza Håve.
Arnfinn Bjugan ivaretar løpende vedlikehold på kunstgressbanene.

Hegra Sparebank Arena
Banene var klare til bruk i April. Anlegget har fungert etter planen og bidrar til at barn / ungdom
har flotte treningsforhold gjennom nesten hele året
Det vært god kontroll på det driftsøkonomiske og avdelingene har betalt leie ihht
forutsetningene som ble lagt da anlegget ble bygd.
I 2021 kom det nye miljøkrav til baner med gummigranulat. Disse kravene betinger en
oppgradering av anlegget, og dette er budsjettert inn i 2022.
Det bør også påregnes et behov for dyprens og/eller granulatpåfylling hvert 3. eller 4. år. Det
må avklares hvorvidt man skal foreta årlig avsetning til dette. Kostnaden ved granulatpåfylling er
ca kr 90.000 pr gang. Kostnad for dyprens er ca 20.000 pr gang.

Klubbhuset
Klubbhuset er i dag i god forfatning, men det er ønskelig med 2 oppgraderinger.
Garderobemuligheter i 2. etg, og en ny dobbeltdør på framsiden. Det er i budsjettet for 2022 satt
av penger til begge tiltak. Når Covid-19 nå er på retur, er det sannsynlig at inntektene ved utleie
på nytt vil øke.

Åpen hall 2021 (Idrettsskole for ungdom)
Grunnet Covid-19 har det ikke vært Åpen Hall i 2021. Det er ønskelig at denne aktiviteten
kommer opp igjen når samfunnet åpnes opp.
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Rygg og balansetrening
Grunnet Covid-19 og mangel på egnet lokale var det ingen trim i 2021. Aktiviteten vil bli tatt opp
igjen høsten 2022.

Årsberetning for samfunnshuset Ljosheim 2021
I 2021 hadde vi 3 utleier til private arrangement mellom stenginger og gjenåpninger pga.
pandemien.
Vi har hatt 1 møter og 0 arbeidsmøte i løpet av året.
I slutten av året var økonomien helt på bånn. Da hjalp idrettslaget til med penger slik at vi fikk
betalt forsikring og andre små regninger som hadde forfalt.
Det ble satt i gang en spleis for å få inn penger til videre drift. Dette fikk vi inn 30 855,- på.
Det ble også søkt om corona støtte. Her fikk vi inn 106 071,-.
Økonomien per nå er veldig bra i forhold det som har vært de tidligere år.
Året og pandemien har tatt litt gnisten av styret til å fortsette videre. Her trengs det folk med
pågangsmot som kan være med å drifte huset videre med utleie og arrangere arrangement i
regi av huset. Økonomisk skal det være mulighet til å få til noe.
Evt. salg eller ikke er ennå ikke avklart. Litt å avvente på avklaring med tomt for det nye
skytterhuset og løsninger.
Leder for samfunnshuset Ljosheim Leder for samfunnshuset Ljosheim Dag Terje Børseth
Som en kommentar til årsberetning for Ljosheim må det tilføyes at det er i Hegra IL sin interesse
at Ljosheim er i aktiv drift. Dette er Hegra sin festsal for både åpne og lukkede tilstelninger. Det
er et aktivum for inntekt til idrettslaget, og skulle det på sikt skje en endring tilknyttet Ljosheim,
så vil verdien for Ljosheim være en helt annen om huset er i aktivt bruk.
Avslutning
Arbeidsutvalget takker avdelingene, styrene, lagledere, trenere, aktive, sponsorer og alle
støttespillere for stor og god innsats i 2021 – forhåpentligvis det siste året som stort sett har
dreid seg om Covid-19.

På vegne av arbeidsutvalget
Ivar Morten Hansen
Leder

