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Til medlemmer i Strindheim Idrettslag 

Trondheim, 18/03/21 

Sakliste og -dokumenter for årsmøte i Strindheim Idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte den 21.feb 2021. 

Årsmøtet avholdes den 25. mars 2021 kl. 19.00 som et digitalt årsmøte på Teams. 

Påmelding: Ønsker du å delta, send en e-post til post@strindheimil.no senest onsdag 24.mars, så 
sender vi deg en påloggingslenke. 

Sakliste for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsrapport, herunder gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

a) Årsregnskap 2020 

b) Revisors rapport 

c) Kontrollkomitéens rapport 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2022 

Sak 12: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett 2021 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1  Styreleder 

14.2 Nestleder 

14.3  Øvrige styremedlemmer 

14.4  Varamedlemmer 

14.5 Kontrollkomité 

14.6  Valgkomiteen  

14.7  Revisor 

14.8 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

14.9 Godkjenne gruppestyrene 
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SAK 1 

Godkjenne de stemmeberettigede 

NB! For å være stemmeberettiget må medlemskontingent for 2020 være betalt 

 

SAK 2  

Godkjenne innkallingen 

Innkalling ble lagt ut 21. februar. Innkalling ble publisert på klubbens hjemmeside  

 

SAK 3 

Godkjenne saklisten 

 
SAK 4 
Godkjenne forretningsorden 

 

FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALT ÅRSMØTE 

1. Gjennomføring av årsmøtet 

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet 
når dirigenten har gitt vedkommende ordet. 

1.3 Alle deltakere skal mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av 
dirigenten. 
 

1.4 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:  
- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel 
- For å stemme 

- For å informere om at man forlater årsmøtet 
-  For å melde fra om tekniske problemer. 
 

 
2. Taletid 

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere 
forslaget. 

2.2 For etterfølgende innlegg/replikker, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for 
andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 

- sette strek for de inntegnede talere 

- sette strek for nye forslag 
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- øke antall innlegg 

- endre taletiden 

- gi taletid til personer uten talerett 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man 
ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.  

 

3. Behandling av forslag på årsmøtet 

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i 
chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.   

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 
aksepterer dette. 

 

4. Stemmegivning 

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.  

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å 
sende en sms til referentens telefonnummer 934 19 311 umiddelbart etter at dirigenten har varslet 
at «nå stemmes det». Referenten teller opp for/imot/blank og informerer deretter dirigenten om 
resultatet. Referenten tar skjermbilde av innkomne stemmer og lagrer disse for senere kontroll.  

 

5. Protokoll 

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av den årsmøtet har valgt til 
å føre protokoll. 

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger 
med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 

5.3 Protokollen publiseres på www.strindheimil.no så snart den er godkjent.   

 

 

SAK 5 

Valg av dirigent 

Claus A. Olsen foreslås som dirigent 

 

 

http://www.strindheimil.no/
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SAK 6 

Valg av referent 

Daglig leder Roar Aksdal foreslås som referent 

 

SAK 7 

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

Forslag fremmes direkte i årsmøtet 

 

SAK 8  

Behandle idrettslagets årsrapport, herunder gruppeårsmeldinger 

 
ÅRSRAPPORT 2020 

Strindheim IL er en attraktiv klubb for nærområdet med flere arenaer hvor vi møtes daglig. Vi er et 
naturlig samlingspunkt for både organisert og uorganisert idrett. Vi er en aktør for mangfoldig 
fritidsaktivitet, og en bidragsyter for alle generasjoner. Vi er stolte av klubben vår.  

2020 har vært et spesielt og krevende år for oss alle. Kamper, cuper, renn og løp har til stor grad 
vært avlyst.  

Å i størst mulig grad evne å opprettholde aktivitet på en trygg måte, har vært fokus i alle avdelinger i 
klubben. Kreativiteten og ansvarligheten som er utvist, er det all grunn til å berømme, og det gjør 
oss stolte av Strindheim IL. Risiko for frafall og viktighet av trening og laget eller treningsgruppa for 
barna og særlig ungdommene våre, er vi svært bevisste.  

Antall medlemmer og utøvere i klubben 

Ved inngangen til 2020 var vi registrert med 1975 medlemmer. Av disse var 890 kvinner og 1085 
menn. 
Familiekontingent ble på årsmøtet 2019 besluttet fjernet. Ca 100 familier var registrert med 
familiekontingent med et gjennomsnitt på 3,5 medlemmer pr familiekontingent. Disse er nå endret 
til enkel registrerte medlemmer. Naturlig nok er noen passive medlemmer da meldt ut.  

Pr 31.12.2020 har Strindheim IL 1997 aktive utøvere, fordelt på aktivitetene slik (noen er registrert i 
flere idretter):  

Fotball:  870 (851)  

Håndball:  840 (645) 

Ski:   253 (215) 

Friidrett:  166 (167) 
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Styret 
Styret ble valgt på årsmøtet i Strindheim IL 09.06.2020.   

Styret har bestått av:  

• Karin Klingenberg Hokstad, Styreleder 

• Odd Ivar Rypdal, Nestleder  

• Claus Olsen, Styremedlem 

• Terje Øyangen, Styremedlem 

• May Iren Skamfer Evenmo, Styremedlem 

• Geir Småøien, Varamedlem 

• Frode Flemsæter, Varamedlem 
 

Styret i Strindheim IL har hatt 7 møter i perioden mellom årsmøtet i 2020 og årsmøte i 2021; 25.03.  

Styret har vært aktivt og dedikerte i hele perioden.  

Covid 19 og landets Korona-tiltak gjorde at årsmøtet ble utsatt til 9. juni 2020.  

Styret har også hatt en workshop om styrearbeid i idrettslag, med Trøndelag Idrettskrets ved Robert 
Olsvik i oktober. Dette som grunnlag for videre strategisk utvikling av klubben.  

Daglig leder 

Erik Rognes har fungert som daglig leder i Strindheim IL i en 30 % stilling til 1.8.2020.  

Fra 1. august 2020 var Roar Aksdal på plass som daglig leder for Strindheim IL i 30 % stilling. Roar er 
en erfaren idrettsleder og idrettslagsleder som vi er svært godt fornøyde med å ha fått som daglig 
leder i klubben vår.  

Vi takket av Erik varmt på høstmøte med avdelingene for hans ekstra innsats for hovedlaget i nesten 
2 år.  

Økonomi 

Laget har en ekstern revisor som har gått igjennom regnskapene for hele idrettslagets. Vi byttet i 
2019 revisor til EK revisjon ved revisor Ingebrigt Eidsmo.  

Samlet hadde idrettslaget en omsetning på kr. 12.689.564, og et driftsresultat på kr 2.389.799.  

Balansen viser en samlet egenkapital på kr 9.977.761. Økonomien er stabil.  

Totalt har Strindheim IL fått utbetalt nesten 1,7 mill kr i Korona-kompensasjon i 2020.  
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Styret er av den oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.  

Kontrollkomite 

Ved årsmøtet 2019 fikk vi også på plass kontrollkomite. Komiteen består av:  

- Øystein Stokkan 
- Hanne Elisabeth Lein 

Komiteen arbeider etter NIF sine retningslinjer for Kontrollkomite: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/ og vil fremlegge sin 
andre rapport til årsmøtet 2021.  

Sterke selvdrevne grupper; Fotball, Håndball, Ski og Friidrett 
Strindheim IL legger vekt på å ha et attraktivt tilbud med mulighet for sportslig og menneskelig 
utvikling, uavhengig av alder, aktivitet eller ambisjonsnivå. Sportslig tilbud er basert på kompetanse, 
gode holdninger, felles identitet og tilhørighet. 

Strindheim IL er stolte av å ha sterke selvdrevne grupper og vi viser til hver grupper sin årsmelding 
som vedlegg til hovedlagets årsmøte-papirer for mer utdypende informasjon.  

Gruppeleder Fotball: Ingrid Ulvan Olsen 

Gruppeleder Håndball: Elin Renolen 

Gruppeleder Ski: Oddbjørn Bruland /Erlend Ulstad fra desember 2020.  

Gruppeleder Friidrett: Asgeir Bøgeberg 

Fotball Yngres 

I dette året har covid-19 tatt stor plass når det gjelder å tilrettelegge for uorganisert/ organisert 
trening på Myra. Målet har vært å holde lagcellene i gang både med trening og fra høsten 2020 også 
med kampavvikling. Siden det ble åpnet for trening i påska 2020 har det vært stor aktivitet med og 
uten spesialtilpasninger på banen. 

Strindheim Kvinner har siden 2019 vært en selvstendig enhet med eget styre, men underlagt 
Strindheim Yngres.  Strindheim Kvinner fortsetter å være underlagt Strindheim Yngres også i 
sesongen 2021. Strindheim Kvinner har eget regnskap og budsjett som inkluderes i Strindheim 
Yngres sitt samlede regnskap 

Håndball  

Før landet ble stengt ned var det som alltid stor aktivitet i klubben. Strindheim var godt synlig i 
mange haller i hele byen på ettermiddag og kveldstid, og fikk vist spilleglede og gode sportslige 
prestasjoner på parketten i helgene. Nasjonale bestemmelser førte til at breddeidretten for utøvere 
over 20 år omtrent ikke har fått lov til å ha nærkontakt på trening og de har heller ikke hatt 
kamptilbud. Vi ser med bekymring at det vil kunne føre til frafall om dette ikke endrer seg i 2021.  

Den årlige treningsleir på Røros ble i år lagt til Kolstad Arena og gjennomført med godt smittevern og 
stor dugnadsinnsats.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/
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Ski 

Skiavdelingen er en ledende langrennsklubb med både toppløpere og stor bredde aktivitet. Vi legger 
vekt på stor rekruttering, godt miljø, prestasjon ut fra utøverens forutsetninger, og å arrangere gode 
renn. Strindamarka er preferert treningsområde i barmarksperioden, og vi bruker Granåsen skiarena 
i vintersesongen. 

Skiavdelingen ønsker å kunne gi attraktive tilbud til klubbens medlemmer, herunder dyktige trenere 
og gunstige innkjøpsordninger. Strindheim Ski er en avdeling i Strindheim IL og skal i alle 
sammenhenger bygge på hovedlagets 4 grunnleggende verdier «Fellesskap – Glede -Utvikling – 
Ansvar». 
Sesongen 2019-2020 har vært svært spesiell på grunn av Covid-19 pandemien. Dette medførte at all 
aktivitet i laget ble lagt ned fra starten av mars og ut sesongen. 

På vårparten 2020 ble det etablert et samarbeid med flere av skiklubbene i Trondheim Øst; 
Bratsberg, Nidelv og Utleira. Utøverne har fått tilbud om å delta på Strindheims fellestreninger 
fra mai 2020. 

Friidrett 

Det har vært et vanskelig år med reduksjon i arrangement og treningsmuligheter. Tross dette har 
Friidrett klart å gjennomføre 3 løp i vinterkarusellen med god deltagelse. Det er også etablert en ny 
løpsarena langs strandpromenaden.  

Alle treningsgruppene har søkt alternative treningsarenaer når hall ikke har vært mulig og 
løsningsorientering har gitt et godt aktivitetsnivå både for veteranene, junior- og seniorgruppa.  

Strindheim Dametrim er en gruppe på 35 aktive damer. Damene har vært kreative og det er trent 
ute ukentlig store deler av året.  

Idrettsprestasjoner 

Vi er stolte av å ha 1997 aktive utøvere i Strindheim IL. Den største idrettsprestasjonen er alle de 
treningstimer og treningsøkter som gjennomføres hver eneste dag, hver uke og hele året noen 
ganger med sammenbitte tenner og sur svekkelukt, og i stor glede og fellesskap i de fleste 
sammenhenger.  

De resultatmessige idrettsprestasjoner er også gode i Strindheim. Disse er omtalt i hver idrett sine 
årsrapporter og ligger ved årsmøtepapirene til hovedlaget i sin helhet.  

Strindheim Kunstgress AS 

Strindheim IL eier alle aksjene i Strindheim kunstgress AS (SKG). Styret er dermed generalforsamling.   

Det ble avholdt generalforsamling i SKG 27.05.20, og nytt styre ble valgt. Styret består av 

• Audun Gangstad (Styreleder) – valgt til 2021 

• Claus A Olsen – valgt til 2021 

• Steinar Oksvold  - valgt til 2022 

• Ole Kristian Hovde – valgt til 2022 

• Eirik Rambech-Knoff – valgt til 2022 
 



 
 

8 
 

Daglig leder er Erik Rognes.  

Den største saken i 2020 var ferdigstillelsen av nye tribuner. For første gang har vi nå 136 sitteplasser 
under tak og de ble behørig innviet 01.08 (kl 00.00.00) da det ble åpnet opp for treningskamper igjen 
etter sommeren. Strindheim Kunstgress vil rette en stor takk til alle som deltok på dugnad for å få 
ferdigstilt tribunene med graving og snekring av platt og trapper. 

2020 har ellers vært preget av covid-19 og tilrettelegging for mest mulig organisert og uorganisert 
aktivitet innenfor gjeldene smittevernbestemmelser. Styret har lagt stor vekt på og brukt mye 
ressurser på å ha anlegget åpent samtidig som smittevern har vært ivaretatt på en best mulig måte. 

Fokus og prioriterte saker 
Til grunn for styrets fokus ligger Virksomhetsplanen vedtatt på årsmøtet 2018 og revidert pr august 
2020.  

Hovedstyret har prioritert innsatsen mot anlegg, samhandling og synergier mellom avdelingene og 
kvalitet i arbeidsprosesser.  

Normalt avholdes to fellesmøter med alle avdelingene i Strindheim, med tanke på å bli kjent og se 
samarbeidsmuligheter, løfte problemstillinger i fellesskap og for å gjennom å kjenne hverandre 
bygge felles tilhørighet til Strindheim IL. I 2020 fikk vi til et fysisk møte på Myra i september med 
godt oppmøte fra alle avdeling og våre ansatte.  

Håndtering av Korona-året 2020 var et sentralt tema, samt at vi drøftet ønsker for aktiviteter på 
tvers av avdelingene.  

UTVIKLING AV ANLEGG 

Klubbens ambisjon er «De beste arenaer for våre idretter».  

Vi er stolte av hver en treningstime og all prestasjon 365 dager i året i vår klubb, men dette er mer til 
tross for anleggs-situasjonen, enn på grunn av tilgjengelige fasiliteter. Samtidig er det jobbet mye 
med anleggsutvikling fra vår hovedanleggskomite (etablert 2017) og på flere hold og vi begynner å 
se resultater av innsats over tid..  

Leangen Bydelshall 

Hallen er en flerbrukshall og er eid av Trondheim Kommune. Den ble endelig tatt i bruk i september 
og det var senere offisiell åpning av ordfører Rita Ottervik og ledere innen kultur og idrett i 
Trondheim. Strindheim IL er største bruker og vi fikk overrakt gaven fra xx; et dobbelt vaffeljern. Vi 
ser frem til å aktivt bruke to håndballflater hele året, i mange år fremover.  

Strindheim Håndball er tildelt tilsynsordningen av hallen og dugnadsinnsats fra foreldre sørger for 
gode penger til klubbkassene.  

Leangen Idrettspark 

I forbindelse med at bystyret har godkjent reguleringsplan for Leangen idrettspark gir det et 
grunnlag for videre planlegging og prosjektering av fotballhall på Myra. Strindheim Kunstgress og 
leder for vår anleggskomite, Audun Gangstad leder arbeidet. 
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Skiarena Øst 

Reguleringsplanarbeidet for skiarena øst i Strindamarka ble avsluttet sommer/høst 2019. Siste 
melding fra Trondheim kommune er at prosjektet ikke er prioritert i budsjett for 2020 og at arbeidet 
dermed stopper opp. Det bemerkes også at prosjektet har fått motbør av en større Facebook-gruppe 
som jobber for å stanse hele/deler av prosjektet. 

Klubbhuset 

Klubbhuset på Leangen har møtelokaler som kan brukes av alle avdelinger, i tillegg til at huset 
inneholder kontorer for idrettslagets ansatte. Vi har våren 2020 fullført prosjektet renovering 
Klubbhus med forbedring av ventilasjon i kontorseksjonen som siste tiltak.  

POLITIATTESTER OG MEDLEMSKAP I STRINDHEIM IL FOR ALLE TRENERE 

Vi har i 2019 og i 2020 hatt en oppfølging av rutiner for politiattester, og jobbet med å få 
gjennomført at alle trenere er medlemmer av klubben.  

ARBEIDSGRUPPER/KOMITEER 

Anleggskomite | Audun Gangstad (Fotball), leder, Terje Øyangen (Håndball), Bård Sandberg (Ski), 
Odd Ivar Rypdal (Friidrett) 

Huskomite | Bård Sandberg, leder, samt flere fra ulike avdeling har bidratt underveis. Huskomiteens 
målsatte arbeid ble fullført våren 2020 og de ble behørig takket på årsmøtet 2020.  

Økonomigruppe | Odd Ivar Rypdal (hovedstyret og Friidrett), Karin K Hokstad (hovedstyret), Erik 
Rognes (fotball), Berit Fossum (håndball); Christina Straub (håndball) og Jon Ove Kulsetås (Ski)   

Vedtektskomite | Hovedstyret 

Utmerkelseskomite | Hovedstyret 

Det er i løpet av 2020 etablert følgende grupper:  

Web-gruppe | hovedlagets webside trenger oppgradering. Komite for dette er Roar Aksdal, Terje 
Øyangen, Frode Flemsæter. Det søkes samarbeid med og faglig støtte hos Wilhelm Schildkamp 
(Håndball).  

Strategigruppe | Claus Olsen, May-Iren Skamfer Evenmo, Geir Småøien og Karin Klingenberg 
Hokstad. Formålet er videreutvikling av dagens strategi plattform og gjennom dette skaffe flere 
hender til Strindheim.  

VALGKOMITE 

Valgkomiteen valgt i 2020 har bestått av Morten Trøyen, Bård Sandberg og Øystein Moen.  

UTMERKELSER I STRINDHEIM IL  

Strindheim IL har tradisjoner for å gi heder til utøvere og tillitsvalgte som ar gjort seg bemerket. Vi 
har følgende utmerkelser: Æresmedlemskap, Bragdmerke og Ildsjelpris/Marit Ramstads Minnefond.  

Utmerkelseskomite er det til enhver tid sittende styret.  
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Det er i perioden fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2021 vedtatt tre utmerkelser.  

- Æresmedlemskap: Et æresmedlemskap er vedtatt utdelt i løpet av 2020. Vedkommende vil 
få overrekkelsen når det er tillatt med egnet arrangement igjen.  

- Ildsjelpris/Marit Ramstads Minnefond; Hege Kvitsand 
- Ildsjelpris/Marit Ramstads Minnefond: Christina Straub 

 

Styret ønsker å takke styret alle aktive for godt og engasjert arbeide i året som har gått.  
Avdelingsstyrer som tar ansvar og profesjonelt organiserer aktiviteten i klubben vår og utvikler den, 
trenere og støtteapparat som legger ned utallige timer, og foreldre som deltar med dugnad og heier 
på alle utøvere er kjernen i å få Strindheim IL til å fungere på et så høyt nivå som vi gjør.  

Styret og klubben takker spesielt våre ansatte; Berit Fossum, Erik Rognes og Roar Aksdal, som også i 
år har gjort en stor og dedikert innsats i året som har gått. 

 

Karin Klingenberg Hokstad  Odd Ivar Rypdal  Roar Aksdal 
Styreleder     Nestleder    Daglig leder 
Sign.     Sign.    Sign.   
    

Claus Annar Olsen   Terje Øyangen   May-Iren Skamfer Evenmo 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
Sign.     Sign.    Sign. 

 

Frode Flemsæter   Geir Småøien 
Varamedlem    Varamedlem 
Sign.     Sign. 

 

NB!  Særgruppenes årsberetninger ligger ute på www.strindheimil.no med egne lenker. 

 

 

SAK 9  

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

a) Resultatregnskap og balanse 2020 

b) Revisors rapport 

c) Kontrollkomitéens rapport 

http://www.strindheimil.no/
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Til årsmøtet i Strindheim Idrettslag 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Strindheim Idrettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 2.384 345. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, aktivitetsregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater 

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver 

og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 

våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 

legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen 

garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 

enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 

brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 

Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

Trondheim, 26. mars 2021 

E.K Revisjon AS 

Ingebrigt Eidsmo 

Statsautorisert revisor  

 

 

 

 

9c) 

Kontrollkomitéens rapport er foreløpig ikke mottatt - legges til så fort den mottas 

 

 

 

 

 

 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
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SAK 11  

Fastsette medlemskontingent for 2022 

Forslag: Det gjøres ingen endringer i medlemskontingentsatsene for 2022 

 

SAK 12 

Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

 

Forslag: Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

 

SAK 13  

Vedta idrettslagets budsjett 2021 
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Strindheim IL

Kontonr Konto Budsjett 2021 Resultat 2020

Salgsinntekt 527 000 528 370

3410 Kommunale tilskudd/LAM 5 000 5 070

3421 Grasrotmidler Norsk Tipping 400 000 402 218

3422 Momskompensasjon 50 000 48 870

3423 Aktivitetsstøtte 72 000 72 212

Annen driftsinntekt 335 000 344 008

3600 Leieinntekter anlegg 30 000 18 000

3900 Medlemskontingenter 305 000 325 900

3990 Diverse andre inntekter 0 108

Sum driftsinntekter 862 000 872 378

Lønnskostnad 10 000 186 474

5000 Lønn til ansatte 0 101 671

5090 Feriepenger 0 12 201

5400 Arbeidsgiveravgift 0 21 477

5401 Arbeidsgiveravgift på feriepenger 0 1 720

5402 Aga refundert 0 -9 174

5420 Innberetningspl. pensjonskostnad 0 49 966

5990 Annen personalkostnad 10 000 8 614

Annen driftskostnad 672 000 585 270

6390 Annen kostnad lokaler 130 000 161 246

6420 Leie datasystemer 1 000 800

6550 Driftsmateriale 5 000 6 889

6552 Datakostnader 40 000 10 199

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 10 000 4 464

6700 Revisjonshonorar 7 500 6 856

6705 Regnskapshonorar 100 000 111 027

6790 Annen fremmed tjeneste 250 000 97 750

6800 Kontorrekvisita 1 000 1 049

6900 Telefon 5 000 14 492

7400 Kontingent fradragsberettiget 2 500 2 500

7500 Forsikringer 40 000 46 733

7770 Bank og kortgebyr 15 000 15 634

7771 Avgifter Buypass 15 000 16 758

7790 Annen kostnad 50 000 88 872

Sum driftskostnader 682 000 771 744

Driftsresultat 180 000 100 634

Annen finansinntekt 9 000 8 430

8050 Annen renteinntekt 9 000 8 430

Annen finanskostnad 2 000 2 825

8155 Forsinkelsesrente / rente leverandør 2 000 2 825

Netto finansposter 7 000 5 605

Resultat før skatt 187 000 106 238

Budsjett 2021
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SAK 14 

Foreta følgende valg 

14.1  Styreleder 

14.2 Nestleder 

14.3  Øvrige styremedlemmer 

14.4  Varamedlemmer 

14.5 Kontrollkomité 

14.6  Revisor 

14.7  Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett 

14.8 Valgkomiteen 

14.9 Godkjenne gruppestyrene 

 

 

UTKAST 2 – IKKE ENDELIG DOKUMENT 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN STRINDHEIM HOVEDLAG, 

ÅRSMØTE 2020 

Valgkomiteen har bestått av Morten Troøyen, Øystein Moen og Bård Sandberg. Følgende forslag 

legges frem for årsmøtet:  

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE: 

Styreleder Karin Klingenberg Hokstad, velges for 2 år (2021-2022)    

Nestleder: Claus Olsen, velges for 2 år (2021-2022) 

Styremedlem May-Iren Skamfer Evenmo, ikke på valg (2020-2021) 

Styremedlem Terje Øyangen, ikke på valg (2020-2021) 

Styremedlem Frode Flemsæter, velges for 2 år (2021-2022) 

Varamedlem Geir Småøien, ikke på valg (2020-2021) 

Varamedlem NN, velges for 2 år (2020-2021) 
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Sak 14.5 

Innstilling til kontrollkomitè  

Leder Øystein Stokkan, på valg (uavklart status) 

Medlem Hanne Elisabeth Lein, på valg (uavklart status) 

 

SAK 14.6 

Innstilling til valgkomitè 

 

Medlem Øystein Moen, velges for 1 år (2021)    

Medlem Morten Troøyen, velges for 1 år, (2021)   

 

SAK 14.7 

Revisor 

Det foreslås at EK Revisjon fortsetter som vår revisor 

 

SAK 14.8   

Representanter til ting og møter 

Det foreslås å gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

 

SAK 14.9 

Innstilling til valg av gruppestyrer 

Det fremmes følgende forslag:  

Ski 

Leder   Erlend Ulstad    ikke på valg 

Styremedlem   Stian Svardal   ikke på valg 

Styremedlem  Ole Anders Hindberg  velges for to nye år 

Styremedlem   Jon Ove Kulsetås  velges for to nye år 

Styremedlem   Morten Bostad    ikke på valg 

Styremedlem   Jens Storli    ikke på valg 

Styremedlem  Audi Førde    velges for ett nytt år 
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Styremedlem  Gøril Flatberg   velges for ett nytt år 

Styremedlem  Ragnar Eggen   ny – valgt for to år 

NB! Vi ber årsmøtet om godkjennelse på at hovedstyret etter juni 2021 vedtar nytt styre for ski. 

 

------------------- 

 

Fotball Yngres 

Leder            Kjell Magne Størset  velges for to år  

Nestleder            Ingrid Ulvan Olsen  velges for ett år 

Styremedlem      Ole Morten Hustad  ikke på valg  

Styremedlem      Audun Gangstad  velges for to år  

Styremedlem      Bjarne Aas Farbu  velges for ett år  

Styremedlem      Leif Leknes    velges for to år  

Styremedlem      Edle Windingstad  velges for ett år 

------------------- 

Håndball 

Leder   Elin Renolen    ikke på valg  

Nestleder   Christina Straub   gjenvalg ett år 

Styremedlem  Linn Finnehaug    ikke på valg  

Styremedlem   Kirsti Jenssen    ikke på valg  

Styremedlem   Terje Øyangen    gjenvalg ett år 

Styremedlem   Willem Schildkamp   ikke på valg  

------------------ 
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Friidrett 

Leder   Odd Ivar Rypdal   ny – valgt for ett år 

Styremedlem   Tor Henry Johansen  gjenvalg for ett år 

Styremedlem  Even Løkken   ikke på valg 

Styremedlem   Øystein Kvaal Østerbø  ikke på valg 

Styremedlem   Sigrid Ytterhus Haugset  ny – valgt for ett år 

Styremedlem   Marian Brandt   ny – for ett år 

 


	Styret
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