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Årsmelding Hovedlaget 2017 

 

Møter 

Det har siden årsmøtet i 2017 vært avholdt 3 Hovedstyremøter og 5 møter i Arbeidsutvalget. 

Avdelingsstyrer og hovedstyret konstituerte seg raskt etter avholdt årsmøte 2017. 

Medlemmer 

KlubbAdmin er nå tatt i bruk for idrettslagets medlemsregistrering. Systemet baseres i utgangspunktet 

på at hvert medlem lager sin profil i MinIdrett og oppdaterer sine informasjoner her. 

I KlubbAdmin er det pr. 15.02.2108 registrert 660 personer med medlemsskap i Hegra IL fordelt på 

385 menn og 275 kvinner.  

 

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

 

Kvinner 275 

Menn 385 

Totalt 660 

  

Fotball 315 

Håndball 225 

Idrettsskole 162 

Friidrett 24 

  

Sum aktive i avdelinger 726 
 

Aldersfordelt 

                0-5                         6-12                       13-19                    20-25                    25+ 

K             0                             90                           66                           7                             112 

M            1                             83                           132                        36                           133 

Sum       1                             173                        198                        43                           245 
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Økonomi  

Aktiviteten i idrettslaget er økende noe som også vises i avdelingenes regnskaper for 2017. 

Det aller meste av inntektene kommer fra egne aktiviteter / arrangementer og Hovedstyret vil berømme 

avdelingene for de inntektsbringende aktivitetene og kreativiteten som oppvises. 

Hallvaktopplegget gir idrettslaget inntekter i størrelsesorden kr 177.888 i 2017. Av dette er kr 131.119 

opptjent av avdelingene og fordelt til avdelingene, og her rettes en stor takk til alle Hallvakter og 

«Ildsjeler”.  

Idrettslaget fikk kr 134.678 i momskompensasjon (vare- og tjenestekompensajon) for regnskapsåret 

2016.  

Mva-søknad for kunstgressprosjektet ble sendt inn i 27.02.2018 av kunstgresskomiteen med 

søknadsbeløp på kr 1.243.547 og dette beløpet forventes utbetalt ila første halvår 2018. 

Kunstgressprosjektet ble godkjent for utbetaling av spillemidler med kr 1.000.000 i 2017. Søknad om 

utbetaling er innsendt til Nord-Trøndelag fylkeskommune via Stjørdal kommune 16.01.2018. 

Mva-kompensasjon og spillemidler på til samme kr 2.243.547 skal anvendes til å betale ned på lånet 

som idrettslaget har i Hegra Sparebank for finansiering av den gjennomførte utbyggingen. 

Hegra IL  fikk tildelt Lokal Aktivitets Midler (LAM) kr 135.170. Verdt å merke seg er at kriterier for 

denne type midler nå endres og det legges mer vekt på tilbud for aldersgruppen 13-19 år. 

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 103.493 i 2017. 

Grasrotandelen i 2017 utgjør kr 56.723 (kr 56.027). 

Ulike tilskudd fra Stjørdal kommune utgjør 35.000 (kr 25.000) 
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Viktige inntektsposter for idrettslaget er: 

 Hallvakt     kr 177.888 

 Sponsorinntekter   kr 191.500 

 Idrettsbingo    kr 103.493 

 Grasrotandel    kr   56.723 

 LAM-tildelinger   kr 135.170 

 Tilskudd Stjørdal kommune  kr   35.000 

Av sponsorinntekter, hallvaktinntekter, LAM m.m er kr 339.643 overført fra Hovedlaget til 

avdelingene i 2017. 

I 2017 ble det framforhandlet ny sponsoravtale med Byggmester Iver Gresseth As.  

Det er avtalt med SPAR Hegra et sponsorsamarbeid med virkning f.o.m. 2018. 

Hovedlaget inngår avtaler med hovedsponsorer, men inntektsbringende aktiviteter / sponsoropplegg for 

øvrig overlates til avdelingene å utnytte. Hovedslagets sponsorer i 2018 er: 

Hegra Sparebank / Tverås Maskin & Transport As / Næsbø Skog As / Primahus Bolig AS / 

Byggmester Iver Gresseth AS / SPAR Hegra. 

I tillegg har idrettslaget et godt samarbeid med Sport 1 Stjørdal As der medlemmene får rabatter på 

ustyr m.m. samt Umbroavtalen som fordeles på de ulike avdelingene etter ønsker / behov. 

For utfyllende informasjon omkring idrettslagets økonomi henvises til årsregnskapene. 

Politiattester 

Norsk idrett skal være et trygt sted for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å 

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 aktuelle personer har gyldig politiattest ligger hos den enkeltes avdelingsleder.  

Det søkes fortsatt elektronisk via politiets nettsider, hvor det legges ved en bekreftelse fra sekretær på 

at vedkommende skal ha attest. Ny attest er gyldig i 3 år.  
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Pr 01.03.2018 er status mht politiattest for de enkelte avdelingene følgende: 

 Håndball: 27 med politiattest / 11 ikke levert politiattest (71 %) 

 Fotball: 41 med politiattest / 18 ikke levert politiattest (69 %) 

 Idrettsskolen: 41 med politiattest /   9 ikke levert politiattest (82 %) 

 Sum:  109 med politiattest / 38 ikke levert politiattest ((74 %) 

Det forutsettes at avdelingene kommer på plass med 100 % politiattester innen kommende sesongstart 

(fotball – seriestart våren 2018 / håndball – seriestart høsten 2018 / idrettsskolen – sesongstart høsten 

2018). 

Hovedstyret må også ta stilling til om idrettslagets hallvakter skal feramvise politiattest. 

Hegrahallen i 2017 

Fra og med høstsemesteret 2017 dekker Idrettslaget opp hallvakter med en stillingsandel på 80%, samt 

alle helger etter booking.  

11 ildsjeler og 50 hallvakter fra avdelingene bemanner stillingen i hallen, hallansvarlige i hver avdeling 

tar hånd om opplæring av nye vakter ved start av nytt semester. Vaktplan for hvert semester settes opp i 

samarbeid med avdelingenes hallansvarlige, dette fungerer utmerket.  

Totalt i 2017 har vi vært på vakt 1016,5 timer, hvorav ildsjelene har tatt seg av 267,25 timer mellom kl. 

1430 – 1745. Timelønna har hele året vært kr. 175,00, og totalt genererte vaktholdet kr. 177887,5 Av 

dette utgjør ildsjelenes innsats kr. 46768,75 eller ca. 24%.  

En sjelden gang har det vært nødvendig å minne oppsatte vakter på at de har glemt å møte opp, men 

dette er helt unntaksvis.  

Også i år takket vi ildsjelene for innsatsen med sommerkaffe etter avsluttet sesong, og med julebord i 

desember for ildsjeler med ektefeller. Disse arrangementene hadde omtrent 100% oppmøte, som viser 

at de blir satt pris. 

 

 

Inntekter fra hallvakt er fordelt til avdelingene etter faktiske timelister og for 2017 fordelt ihht følgende 

oversikt  
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Aktivitetstilbud – flest mulig med lengst mulig 

Hovedstyret registrerer med tilfredshet at aktiviteten er høy i alle avdelinger. Tyngdepunktet av aktive 

er fra idrettskolealder og oppover.  Det registreres som positivt at avdelinger nå klarer å stille lag / 

tilbud for ungdommer i ungdomsskolealder og oppover. Trimavdelingens tilbud Stenseth – Sjetnbuin 

kommer alle aldersgrupper til gode. 

Anlegg 

Idrettslaget eier Klubbhuset, Hegra Sparebank Arena, kunstgressbanen ved ungdomsskolen (leieavtale), 

garasjeanlegg ved Steinseth og utstyr i lysløypa.  

Odd Annar Aasan har fordelt banetider ut fra de oppsatte terminlister og banekalenderen ligger på 

lagets hjemmeside. Dette er en krevende jobb og det krever 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 Arna Berge 

Nils Evjen fører tilsyn med selve klubbhuset inkl. månedlig strømavlesing.  

Arnfinn Bjugan ivaretar løpende vedlikehold på kunstgressbanene. 
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Overtakelse av Folkets Hus fra og med 01.01.2016. Noe ekstern utleie er gjennomført. Storsalen og 

kjøkken er brukt med godt resultat ved idrettslagets egne arrangementer. 

Utleieansvarlig i 2017 var Anita Køteless. 

Fra mai 2017 og ut året var klubbhuset stengt for utleie grunnet forberedelse av og gjennomføring av 

oppussingen av huset. 

KLUBBHUSET 

Årsmøtet i 2017 vedtok følgende mht oppussing av Klubbhuset: 

«Oppussing/ istandsetting av Klubbhuset gjennomføres som beskrevet innenfor en kostnadsramme på 

350 000 NOK. Arbeidet finansieres av Hovedlaget i kombinasjon med bidrag fra de avdelingene som 

har midler til dette. Årsmøte godkjenner at idrettslaget, for å få finansiert dette arbeidet, kan trekke 

opp et beløp på lånerammen som er udisponert i forhold til dette formålet. Årsmøte godkjenner at 

Hovedstyret signerer dokumenter som forplikter idrettslaget. Årsmøte godkjenner at idrettslagets 

anlegg «Hegra Sparebank Arena» stilles som sikkerhet for lån i Hegra sparebank.» 

Arbeidet startet i midten av august 2017 og var avsluttet til åpningsmarkeringen lørdag 18. november 

2018.  

Kostnader for oppussingen beløper seg til kr 373.458 

Dette er finansiert med gaver/tilskudd/sponsorbidrag på i alt ca kr 181.061 

Resterende ca kr 190.000 er dekket opp ved bruk av Hovedlagets bankinnskudd. 

Det er ikke tatt opp lån for å finansiere prosjektet. 

Prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som Årsmøtet 2017 vedtok. 

For mer detaljert informasjon om klubbhusprosjektet henvises til årsregnskapet. 
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Hegra Sparebank Arena 

Banene var klar til bruk medio mars. Anlegget har fungert etter planen og bidrar til at barn/ungdom har 

flotte treningsforhold gjennom nesten hele året. Driftsøkonomisk er 2017 gjennomført med god 

kontroll på kostnadene og avdelingene har betalt leie ihht forutsetningene som ble lagt da anlegget ble 

bygd. 

 

 

Åpen Hall 2017 (Idrettsskole for Ungdom) 

 

Vinter 2017:  

Gjennomført fredagskvelder kl.18 – 20 mellom januar og til påske. Mange foreldre stiller som vakter. I 

slutten av januar kom også guttene fra Hegratunet og deltok. 

  

Høst 2017:  

Gjennomført fredagskvelder kl.18- 20.00  fra fredag etter høstferie og til og med første fredag i 

desember.  

 

Cecilie Falck Moen hadde ansvaret for Åpen Hall vinteren 2017 og i høst tok Sara Schiefloe, Gunn 

Lise Bonslet og Ingunn Kjelvik oppdraget med å organisere opp Åpen Hall. 

 

Det anbefales at idrettslaget gjør en vurdering av om tilbudet med Åpen Hall (Idrettsskole for Ungdom) 

skal fortsette og hvilket innhold som skal være i tilbudet. 

 

Rygg- og balansetrening 

I et Folkehelseperspektiv er det viktig å få godt voksne til å trene. Derfor ble tilbudet om Rygg-

/Balansetrening videreført med Tove Fjellanger som instruktør i 2017 (både vinter og høst). Trening 

foregår i gymsalen på barneskolen og det er stabilt +/-  30 deltakere pr kveld i aldersgruppen 20 – 65 

år. Opplegget er selvfinansierende ved at deltakerne betaler treningsavgift for hver sesong. 
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Ljosheim 2017 

 

 

Samarbeid med Hegratunet EM  

Hegratunet ble nedlagt 30.08.2017 og vedtaket om avvikling preget aktiviteten og samhandlingen i 

2017. Idrettslaget utviste en åpen og positiv holdning til samarbeid der ungdommene som ønsket det 

fikk delta på ulike tilbud.  

 

Andre saker 

Hegra IL deltar også på Idrettsbingo og idrettsbingoen er en betydelig inntektskilde for idrettslaget. 

Disse inntektene er nå under press og idrettslaget må engasjere seg sterkere i Idrettsbingoen framover 

for å sikre våre inntekter. 
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Avslutning 

Hovedstyret takker avdelingene, styrene, lagledere, trenere, aktive, sponsorer og alle støttespillere for 

stor og god innsats i 2017 som har vært et aktivt og godt år for Hegra Idrettslag. 

 

 

 

Hegra 21. februar 2018 

 

…………………………… ……………………………… …………………………………. 

Arve Haugen   Thomas Wintervold   Kristin Verket 

 

…………………………… ……………………………… …………………………………. 

Monica Leinslie-Walsøe   Frank Ole Johansen  Ronny Bjørken-Berge   

 

…………………………… …………………… …………………..                 ……………………. 

Monika W. Lian    Ann-Irene Lerfald Renate Bjørken-Berge            Rolf Einar Pedersen 


