
 

Årsberetning Hegra IL -Hovedlaget -årsmøte 2022 
Styrearbeid 
Det har siden årsmøtet i 2022 vært avholdt 6 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. 

Hovedstyret har i 2022 vært uten kasserer da dette, til tross for god innsats fra valgkomiteen, ikke lot 
seg oppdrive. Styrets leder har i 2022 derfor innehatt denne funksjonen også. 
 
I forbindelse med valgkomiteens arbeid er det avdekket et behov om å revidere Hegra Ils håndbok 
for styrearbeid. Dette må utføres i 2023 
Medlemmer 

I klubbadmin er det per 07.03.2023 registrert 560 medlemmer med medlemskap i Hegra IL fordelt på 
287 menn og 273 kvinner. 

Fordelingen på medlemmer på kjønn og alder er vist i nedenstående tabell 

Kvinner  273 
Menn  287 
Totalt  560 
 
Fotball  231 
Håndball 277 
Allidrett 98 
Friidrett 31 
 
Sum aktive i avdelinger 637 
Som vist over, så er mange medlemmer aktive i flere avdelinger 
 
Aldersfordelt 

 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 
Kvinner 0 83 54 8 128 
Menn 0 75 67 22 123 
Sum 0 158 121 30 251 

 
Som kommentar til medlemsutviklingen, så er denne synkende, dette kan ha årsak i opprydning i 
medlemslister. Det er fortsatt behov for å følge opp arbeidet med lagets medlemmer, og 
anbefalingen fra fjoråret om å ta inn en medlemsansvarlig er fortsatt relevant.  
 
 
 
 
 
 



Økonomi 
 
Hallvaktordningen ga idrettslaget inntekter i størrelsesorden kr 179 445 i 2022. Av dette er kr 
151 275 opptjent og fordelt til avdelingene. Til Hovedlaget er det opptjent kr 28 170 av lagets 
ildsjeler.  
 
Hegra IL vil rette en stor takk til alle Hallvakter og ildsjeler for innsatsen i 2022. 
 
Hegra IL fikk tildelt kr 180 621 fra Norges Idrettsforbund og 131 635 i momskompensasjon. 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 2022. 
 
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 54 629 i 2022. 
 
Grasrotandelen i 2022 utgjør kr 150 028. 
 
Ulike tilskudd fra Stjørdal Kommune utgjør kr 10 725.  
 

Prosjektfinansiering Hegra Sparebank Arena 
 
Resterende byggelån er 584 620. Med månedlig betaling på kr. 26.000 (dagens betalingstempo) vil 
dette være nedbetalt på litt over 2 år. 
 
Viktige inntektsposter for idrettslaget er: 
- Medlemskontingent kr. 73 500 
- Hallvakt kr. 179 445 
- Sponsorinntekter hovedlaget kr. 135 000 
- Idrettsbingo kr. 54 629 
- Grasrotandel kr. 150 028 
- Tildelinger fra NIF kr. 180 621 
- Momskompensasjon 131 635 
- Tilskudd Stjørdal Kommune kr. 10 725 
- Utleie av klubbhuset kr. 44 110 
 
Hovedlaget vil berømme det gode arbeidet som er gjort i alle avdelinger med å ivareta en god 
økonomi for Hegra IL i 2022. 
 
Det er ikke inngått noen nye sponsoravtaler i 2022 
 
Hovedlaget inngår avtaler med hovedsponsorer, men inntektsbringende aktiviteter / 
sponsoropplegg for øvrig overlates til avdelingene å benytte. 
 
Hovedlagets sponsorer i 2023 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. Kickback for 2022 var på 8 387,- 
 
For utfyllende informasjon omkring idrettslagets økonomi henvises til årsregnskapene. 
 
Barneidrettskontakt 
Arbeidsutvalget oppnevnte i 2021 Marthe Vangen Heiskel som Hegra IL sin 
Barneidrettskontakt for en toårs periode. 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 ble i 2021 
oppdatert dit at det på nytt skulle være mulig å be om fornyet politiattest, og det var derfor planlagt 
og bruke mye tid på dette i perioden 21/22. Dette har vist seg og være vanskeligere enn først antatt, 
både fordi politiet fortsatt ikke er veldig medgjørlig til å fornye attester, men også fordi det ikke har 
vært enkelt å skaffe oversikt over trenerne på laget. 
 
Aktivitetstilbud – flest mulig - lengst mulig. 
Aktiviteten i Hegra Il har i 2022 vært mindre preget av Covid enn forløpende år. Aktiviteten har 
forløpt som normalt. 
 
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 2022 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 betinget en 
oppgradering av anlegget, og dette ble utført gjennom dugnadsarbeid i 2022. det har også blitt tatt 
en dyprens av banen. Det settes av 20 000 i året til fremtidig dyprens/granulatutskiftning. 
 

Klubbhuset 
Klubbhuset er i dag i god forfatning, og det er gjort utbedringer i løpet av året. 
Boder er laget i garasjen, maling i 2 etg er påbegynt, nye vinduer og to dører på bygget er byttet ut. 
Det er i budsjettet for 2023 satt av penger til maling av kledning og nytt fotballmål. Nå når Covid-19 
nå er på retur, har inntektene ved utleie økt. Det er ikke noen stor økonomisk gevinst på dette, men 
sørger for et godt tilbud til bygdas innbyggere. 
 
Åpen hall 2022 (Idrettsskole for ungdom) 
Det har ikke vært åpen hall i 2022 
 

Årsmelding for Ljosheim samfunnshus 2022 
Store deler av styret ble skiftet ut og konstituert etter årsmøtet i 2022. Leder, Dag Terje 
Børseth ble sittende, utover dette er resten av styremedlemmene nye i sine roller. Det ble 
besluttet å påstarte oppussing i det første offisielle styremøte i oktober. Første dugnadsdag 
ble satt til 8 november, og etter dette ble det både gjennomført en omfattende 
vaskedugnad, der Hegra il håndballag bisto i stor grad. Etter dette ble det påstartet 
totalrenovering av yttergang, som endte i nytt gulv, tak, vegger og at vinduet ble kledd igjen. 
Dette ble etterfulgt av to strøk maling både i storsal og litjsal. Det ble også tatt med gamle 
gardinkasser og ordnet solide nye gardinstenger, både oppe og nede og innkjøpt nye 
gardiner, i tillegg til småflikking her og der og en rydderunde. Akkurat i tide til 6 
juledagsfesten, ble det også skiftet gulv i hele storgangen nede og i trapp. 
Det har vært økt utleie etter oppussing, og målet er at dette øker ytterligere utover 2023. 
Prisene er blitt oppjustert i tråd med økte strømutgifter og for å kunne holde huset i stand. 
Til sammen har det vært 25 utleier i løpet av 2022, største delen av dette er på slutten av 
året etter oppussingen. Den nye styret har hatt 2 styremøter, men tatt løpende vurderinger 
når vi har vært samlet på dugnadsdager. 
Det ble søkt og innvilget strømstøtte, for desember måned og styret har en ønsket plan for å 
fortsette oppussingen og renoveringen utover i 2023, og har søkt midler og påstartet en 
spleis i forsøk på å realisere dette. 
 
Mvh styret 
 
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 2022  
 

På vegne av arbeidsutvalget 
Joar Håve 
Leder 


