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Samhold	
Trivsel	IL	Aasguten

Møtereferat årsmøte 2019 

Dato: 13. februar 2020 
Sted: Klubbhuset 

Sak 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 
Kommentarer: Ingen 
Forslag: Alle de frammøtte er stemmeberettiget. 
Vedtak: Godkjent 

Sak 2) Velge dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokoll. 
Kommentarer: Ingen 
Forslag:  
Dirigent: Kjell Olav Einarsve 
Protokollfører: Tron Vedul Tronstad 
Signatur 1: Per Birger Mossing 
Signatur 2: Aase Vedul-Moen 
Vedtak: Godkjent 

Sak 3) Godkjenne innkallingen.  
Kommentarer: Ingen 
Forslag: Årsmøteinnkallingen godkjennes. 
Vedtak: Godkjent 

Sak 4) Godkjenne saklisten og forretningsorden  
Kommentarer: Ingen 
Forslag: Sakliste og forretningsorden godkjennes. 
Vedtak: Godkjent 

Sak 5) Behandle idrettslagets årsberetning.  
Hovedlagets årsmelding ble lest av Kjell Olav Einarsve (se vedlegg 1). 
Kommentarer: Ingen 

Fotballavdelingens årsmelding ble lest av Franck Ude (se vedlegg 2). 
Kommentarer: Vi hadde et seniorlag i 2019. Dette står ikke nevnt.  

Friidrett/Idrettsskolens årsberetning ble lest av Marta Myhr (se vedlegg 3). 
Kommentarer: Idrettsskolen er gratis fra sesongen 2019/2020.  

Håndballavdelingens årsberetning ble lest av Aase Vedul-Moen (se vedlegg 4). 
Kommentarer: Ingen 

Skiavdelingens årsberetning ble lest av Torbjørn Ekle (se vedlegg 5). 
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Kommentarer: Ingen 

Stokkvola Tusenårssti sin årsmelding ble lest av Kjell Olav Einarsve (se vedlegg 6). 
Kommentarer: Ingen 

Treningssenterets årsmelding ble lest av Ann Cathrin Fossum (se vedlegg 7). 
Kommentarer: Ingen 

Forslag: Alle årsmeldingene godkjennes. 
Vedtak: Godkjent 

Sak 6) Behandle idrettslagets regnskap.  
Hovedlagets regnskap ble lest av Anton Bryhn (se vedlegg 8).  
Kommentarer: Fordring til skiavdelingen er innfridd og skal slettes. 
Revisorene anbefaler regnskapet godkjent.  

Fotballavdelingens regnskap ble lest av Jonas Myhr (se vedlegg 9). 
Kommentarer: Revisor har anmerkning på lønn og utgiftsgodtgjørelse til trener for fotball 
senior. De ber om at dette blir lønnsinnberettet i henhold til gjeldende regler, og at de får 
tilsendt kopi av dokumentasjon på at dette er gjennomført. De ber også om at hovedlaget 
etablerer tydelige retningslinjer for håndtering av lønn/honorar og utgiftsgodtgjørelse i 
idrettslagets regi. Hvis både leder og kasserer i avdelingene kommer på kasserer-kurset som 
kjøres hvert år vil dette trolig hjelpe.  
Revisorene anbefaler regnskapet godkjent utover det.  

Friidrett/Idrettsskolens regnskap ble lest av Marta Myhr (se vedlegg 10). 
Kommentarer: Er det planer for bruk av egenkapitalen? Det er en ganske stor sum som står på 
bok, og dette kan brukes på medlemmene. Kan terrengløpene også være gratis? Svar: 
Idrettsskolen er allerede gratis i 2019/2020, men det er godt forslag at vi også kan kjøre 
terrengløpet gratis. Det kan føre til enda større aktivitet. Utstyr til Åsenhallen kan også være 
aktuelt å kjøpe inn. Der har friidrett/idrettsskolen fortsatt penger stående hos hovedlaget som 
kan brukes til hallutstyr.  
Revisorene anbefaler regnskapet godkjent. 

Håndballavdelingens regnskap ble lest av Line Benjaminsen (se vedlegg 11). 
Kommentarer: Ingen fra årsmøtet.  
Revisorene anbefaler regnskapet godkjent. 

Skiavdelingens regnskap ble lest av Eva Karin Evenhus (se vedlegg 12). 
Kommentarer: Gjeld på 175 000 kr til hovedlaget skal slettes. 
Revisorene anbefaler regnskapet godkjent.  

Stokkvola Tusenårssti sitt regnskap ble lest av Per Olav Skjesol (se vedlegg 13).  
Kommentarer: Jobben som er gjort på turstiene og lysløypa er vesentlig større enn de 50 000 
kr som er brukt. Det har vært en formidabel dugnadsinnsats.  
Revisorene anbefaler regnskapet godkjent. 

Treningssenteret sitt regnskap ble lest av Ann Cathrin Fossum (se vedlegg 14). 
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Kommentarer: Ingen fra årsmøtet. 
Revisorene anbefaler regnskapet godkjent. 

Kommentarer: Generell kommentar om at vi har mye penger på konto i mange avdelinger og 
at disse bør brukes på barna i idrettslaget. Revisorene kommenterte at det er mye bra som blir 
gjort på regnskapssiden i alle avdelingene. De har også lagd en kort oppsummering av noen 
forbedringspunkt som påtroppende kasserere ble anbefalt å ta med seg.  
Forslag: Alle regnskapene godkjennes. 
Vedtak: Godkjent 

Sak 7) Behandle forslag og saker. 
a. Behandle ny lovnorm.

Info: Norges idrettsforbund har kommet med ny lovnorm som alle idrettslag må
følge.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Hovedstyret anbefaler at ny lovnorm for idrettslaget godkjennes.
Hovedstyret undersøker rundt saken om kontrollutvalg, og vi finner eventuelt
personer til neste årsmøte.
Vedtak: Godkjent

b. Stokkvola Tusenårssti og Turstigruppa.
Info: Turstigruppa og Stokkvola Tusenårssti ønsker å slå seg sammen.
Kommentarer: Skal dette være en gruppe under arbeidsutvalget, eller ha eget
regnskap. Svar: Stokkvola Tusenårssti har allerede egen konto, og det kan derfor
være naturlig at de har eget regnskap.
Forslag: Hovedstyret anbefaler at Turstigruppa og Stokkvola Tusenårssti kan slå
seg sammen. Styret blir:
Leder: Per Olav Skjesol
Nestleder: Ann Cathrin Fossum
Kasserer: Kjell Stokkan
Styremedlem: Maiken Sandberg
Vedtak: Godkjent

c. Utbygging Klubbhuset, lys i lysløype og skistadion.
Info: Klubbhuset skal utvides sånn at det blir bedre plass til treningssenteret.
Estimert kostnad på utvendig arbeid er 600 000 kr.
Skiavdelingen har planer om å oppgradere lys i lysløypa. Kostnaden er estimert på
omtrent 400 000 kr.
Kommentarer: Kortsiktige internlån er fortsatt å foretrekke framfor å låne i bank,
men innimellom kan det være nødvendig for å sørge for god framdrift.
Forslag: Årsmøtet gir hovedlaget lov til å ta opp lån på inntil 300 000 kr i banken.
Dette lånet kan også brukes til andre formål.
Vedtak: Godkjent

Sak 8) Fastsette medlemskontingent for 2021. Og treningsavgifter.  
Info: Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten for 2021 fastholdes til å være 100 kroner 
per medlem, uavhengig av alder, og familietilhørighet.  
Kommentarer: Ingen 
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Forslag: Medlemskontingenten for 2021 blir 100 kroner per medlem. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 9) Vedta idrettslagets budsjett.  
Info: Budsjettene har vært lagt ut på hjemmesida i ei uke. Budsjettene ble ikke gått gjennom, 
men det ble etterspurt om noen hadde spørsmål eller kommentarer. Budsjettene ligger som 
vedlegg 15 til 19. 
Kommentarer: Ingen 
Forslag: Budsjettene godkjennes slik de lå framlagt i saksunderlaget.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 10) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
Info: Organisasjonsplan og strategiplan har vært lagt ut på hjemmesida. Denne ble ikke gått 
gjennom, men det ble etterspurt om noen hadde spørsmål eller kommentarer.  
Kommentarer: Det står i organisasjonsplanen at regnskap skal lagres i 3 år, mens det står 5 
år i lovnormen. Svar: Vi sletter dette fra organisasjonsplanen siden det står i lovnormen.  
Forslag: Hovedstyret anbefaler at organisasjonsplanen og strategiplanen godkjennes som de 
lå framlagt i saksunderlaget.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 11) Foreta valg av nye styremedlemmer 
Info: Linda Opheim Saugestad leste opp innstillingen fra valgkomiteen.  
Kommentarer: Vi mangler leder i idrettslaget. Vi foreslår ekstraordinært årsmøte 10. mars 
2020 der ny leder må være på plass. Hvis vi da ikke har leder på plass må prosessen med 
nedstenging settes i gang.  
Forslag: 

ARBEIDSUTVALGET  
Kjell Olav Einarsve – ikke funnet erstatter 
Thea Solvold Hammeren – fortsetter 
Anton Bryhn – erstattes med Kjersti Husby 
Tron Vedul Tronstad – fortsetter 
Kine Hammeren – fortsetter   
Kari Flokkmann – erstattes med Trygve Hergot  

FRIIDRETT  
Marta Myhr – fortsetter (leder) 
Andrea Rønning – fortsetter 
Lise Larsen - fortsetter 
Kjersti Iversen – fortsetter, men ikke som kasserer 
Eirin Barosen Antonsen – erstatter Kjersti Iversen som kasserer  
Kari Flokkmann – nytt styremedlem  
Anne Grethe Hoel – nytt styremedlem  

SKI  
Torbjørn Ekle – fortsetter (leder) 
Anne Berit Haabeth – fortsetter 
Eva Karin Evenhus – fortsetter 
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Trond Roar Almlid – fortsetter 
Aleksander Brænne – fortsetter 
Gunn Marit Rønning – erstattes med Hege Aunan Lindsøe 

HANDBALL  
Aase Vedul-Moen – fortsetter (leder) 
Heidi Braamann – fortsetter 
Astrid Revhaug – fortsetter 
Line Solheim Benjaminsen – fortsetter 
Erik Ringstad – fortsetter  
Per Ove Opheim – fortsetter  
Jørgen Alstad – nytt styremedlem  

FOTBALL  
Franck Ude – erstattes med Ståle Heimstad (leder) 
Jonas Myhr – fortsetter 
Andreas Aas – erstattes med Sonny Flokkmann  
Trine Hokstad – nytt styremedlem  
Marit Husby – nytt styremedlem  

TRENINGSSENTERET  
Ann Cathrin Fossum – erstattes med Roger Bollerud (leder) 
Sebastian Klein – erstattes av Hermann Skjelstad (men som styremedlem) 
Gry Sandvik – erstattes av Asgeir Iversen 
Hege Røsdal – fortsetter, men som kasserer for Klein 
Jonas Nordaune – nytt styremedlem  

VALGKOMITE  
Linda Opheim Saugestad – erstattes med Heidi Håvardsen 
Stine Berg Aas – erstattes med Jennifer Vedul 
Arne Olav Husby – fortsetter 
Silje Lillenes – fortsetter  

SPORTSLIG UTVALG FOTBALL 
Mats Jørgen Nesjø – fortsetter  
Tom Børge Buberg - fortsetter  
Thea Hammeren – fortsetter ikke 
Roger Hokstad – nytt medlem  

Nytt hovedstyre i IL Aasguten består av: 
Leder: Ingen 
Nestleder: Thea Solvold Hammeren 
Kasserer: Kjersti Husby (erstatter Anton Bryhn) 
Sekretær: Tron Vedul Tronstad 
Styremedlem: Kine Hammeren 
Styremedlem (Fotball): Ståle Heimstad (erstatter Franck Ude) 
Styremedlem (Friidrett): Marta Myhr 
Styremedlem (Håndball): Aase Vedul-Moen 
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Styremedlem (Ski): Torbjørn Ekle 
Styremedlem (Ny turstigruppe): Per Olav Skjesol 
Styremedlem (Treningssenter): Roger Bollerud (erstatter Ann Cathrin Fossum) 
Vara: Trygve Hergot 
 
 
Vedtak: Godkjent  
 
	
	
	
	
__________________________	 	 	 	 ___________________________	
Sted	og	dato	 	 	 	 	 	 Sted	og	dato	
	
	
	
______________________________________________	 	 ______________________________________________	
Per	Birger	Mossing	 	 	 	 	 Aase	Vedul-Moen	
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Årsrapport for Arbeidsutvalget IL Aasguten 2019 

Leder:  Kjell Olav Einarsve 
Nestleder: Thea Hammeren 
Sekretær: Tron Vedul Tronstad 
Kasserer: Anton Bryhn 
Styremedlem: Kine Hammeren 
Vara:   Kari Flokkmann 

Møter: 
Hovedstyret har avholdt 5 møter og Arbeidsutvalget ett møte. Møtesaker 
har vært organisering og drift i laget. 

Hjemmesiden: 
Denne fungerer bra. Vi har link til alle sponsorer som ønsker det og det er 
lett for oss å legge ut informasjon.  
Oppfordrer alle til å følge med på informasjon om lagets aktiviteter som blir 
lagt ut her. 

Kontingent/medlemskap. 
Viktig at alle som er med på IL Aasguten aktiviteter er medlem. 
31. desember i 2019 var det registrert 788 betalende medlemmer.
IL Aasguten skal ha kontingent av alle som skal trene på Treningssentret da 
de må være medlem før de kan melde seg inn i sentret.  

Ny Lovnorm. 
Ny lovnorm ble vedtatt i idrettsstyret 23. oktober 2019 og er gjeldende fra 
1. januar 2020.
Det er vedtatt at alle avdelinger må ha eget årsmøte fra neste år, utenom 
dette så er det små endringer. 

Vedlegg 1
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Profilering: 
Det har vært salg av skiklær og annet klubbtøy. Coop Frosta styrer klubbtøy 
og SKI organiserer alt salg av skiklær. Har klubbtøy avtale med Hummel. 
 
Anlegg: 
Det er gjort mye forbedringer i turløypene i bygda og på fjellet, det er også 
utført en del arbeid i lysløypa også i år. 
Kunstgressbanen: Denne er flittig brukt og Fotball har ansvar for anlegget. 
 
Åsenhallen: Kommunen overtok hallen 19. Mars 2019, og det ble fort 
Aasguten-aktiviteter i hallen etter dette. Ett kjempeløft for handball og alle 
andre i laget som ønsker trening innendørs. 
 
Klubbhuset: 
Ledige lokaler blir nå brukt til møterom for Idrettslaget. Møterom utleid 
frem til sommeren 2019 til Grande Entreprenør da de bygde Åsen 
sentrumsboliger. 
 
Økonomi: 

Lagets økonomi kan også i år betegnes som god. 
Takket være Ildsjeler som jobber godt, sponsorer, støtte fra det offentlige 
gjennom lokale aktivitetsmidler (LAM), Grasrotandelen fra Norsk Tipping, 
og ikke minst støtten fra privatpersoner. 
Vil rette en stor takk til alle som styrer økonomi i avdelingene og kasserer i 
hovedlaget.  
 
Alle lagets regnskap blir ført av Åsen Regnskapslag og lagets 
bankforbindelse er Aasen Sparebank. 
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Sluttkommentar: 
Med 788 medlemmer er vi ett stort idrettslag i forhold til innbyggertallet, 
da det er under 2000 innbyggere i Åsen og Åsenfjord.  
Dette er utfordrende når vi skal fylle gruppenes styrer med 
styremedlemmer, noe som er veldig arbeidskrevende for lagets valgkomite.  
Håper og tror at flere ser at her må alle bidra og ta sin tørn om vi skal 
opprettholde aktivitetene. 
Vil takke tillitsvalgte i laget for innsatsen i året som har gått, både de som 
nå velger å avslutte sitt verv og de som ønsker å være med videre. Det 
jobbes godt i alle avdelinger, slik at det er muligheter for å aktivisere både 
liten og stor i IL Aasguten. 
En stor takk til alle frivillige, trenere, loddselgere, løypearbeidere både 
sommer og vinter, og alle som tar store og små tak for at alt i IL Aasguten 
skal fungere. 
 
 
Leder  
Kjell Olav Einarsve. 
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Årsberetning   2019      IL Aasguten fotball 

Styrets sammensetning 

Leder           Franck Ude 
Nestleder og kasserer     Jonas Myhr 
Anlegg   Andreas Aas 

Alle i fotballstyret var ansvarlig/leder for de forskjellige undergrupper i 
fotballen   

Komiteer: 
• SU (sportslig utvalg)
• Trenerveileder -BDO -trenerkurs -sportsplan – 8 uker med idretts skole

• Dommeransvarlig
• Klubbdommerkurs -rekruttering av dommere til dommerstigen

• Anleggsgruppe
• Drifte alle våre anlegg
• Av å på med plakater på plakat tavle og gjerdet rundt anlegget

• Banefordeler
• Ansvar for fordeling og oppsett av banner til kamp og trening

• Material ansvarlig
• Fordeling av drakter – fotballer – nødvendig utstyr

• Turneringskomiteer
• 3v3 – grendakampene – knøtteturnering

• Arrangement komiteer
• årets kamp og TIPS
• 
• Avsluttnigskomite

• Barnefotball og klubbdommere

Vedlegg 2
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Styrets arbeid 
 
Styremøter: 
Det er avholdt 4 styremøter.  
Flere kaffemøter med spillere/trenere/og våre ansvarlige grupper/eksterne 
Utover dette har vi hatt kontakt på forskjellige forum og fysiske møter.  
 
Andre møteforum vi har arrangert:  
Trener og lagkontakmøte vår- 2019 
Trener og lagkontakmøte høst- 2019 
 
Arrangementer:  
Idrettsskole 
Klubbdommerkurs 
Trenerkurs 
Grendakamper 
Knøtteturnering 
3v3 turnering 
Årets kamp 
Fotballavslutning barnefotball og for klubbdommere 
 
Fotball har deltatt i alle hovedslagsmøter 
 

-Visjon: Enhver som bruker fotballbanen skal føle glede og mestring. 
Fotballstyret er vertskap her på Åsen- og vi skal sørge for at lag som kommer hit 
på besøk skal ha det bra.  
På Aasguten er alle spillere like viktige fra knøtt til senior.  
 
Større saker 2019: 
1. Vi har arrangert klubbdommerkurs og trenerkurs for «gamle» og nye trenere 
og dommere.  
 
2. Gjerdet langs E6 er blitt sikrere 

 
3. Planlegging av ny anleggs bod. 
 
4. Innkjøp av et større lagrings telt 
     
6. Sportsplan er på plass. Skal bare revideres. 
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Årsmelding 2019 fra IL Aasguten Friidrett 
Styrets sammensetning i 2019 har vært: 
Leder: Marta Myhr 
Nesteleder: Lise Larsen 
Kasserer: Kjersti Christiansen 
Styremedlemmer: Andrea Rønning og Anne Grethe Hoel 

Aktivitet i styret 2019 
Styret har i 2019 gjennomført 12 møter. Leder i friidrett har deltatt på møter i hovedstyret i IL 
Aasguten. 

Friidrettsavdeling har pr. i dag ingen anlegg. Vi benytter oss av lokalmiljøet i Åsen som Torhaugen og 
trimtrappa, Elvheim, Møssingdalen skisenter, Skytebanen på samfunnshuset og Åsenhallen. Vi leier 
oss for øvrig inn i andres lokaler på noen aktiviteter i Idrettsskolen utenfor bygda. 
Vi disponerer frem til mars i år lagerplass i containeren ved skolen og et rom i bua ved klubbhuset. 

Aktivitetene i Friidrett spenner seg over hele året med terrengløp, St.olavsloppet og Allidrett. 

St.Olavsloppet 
St.Olavsloppet gikk av stabelen 26.-29. juni 2019.  
IL Aasguten deltok med 40 løpere fordelt på 51 etapper. Stor spredning i alder og den yngste var 9 år. 
Med høyt nivå på løpingen var det vanskelig å få med ‘vanlige folk’, vi tror det gjorde det vanskelig å 
få dekt opp alle etappene før løpsstart. Hvis vår visjon er å ha med flest mulig må vi senke 
ambisjonsnivået. Det er fult mulig å legge lista lavere og heller stille med et dagsetappelag som har 
høyere mål. Lag nummer 57, mixlag i mosjonsklasse, endte på 93. plass med tiden 27:17. 

Med start i Trondheim onsdag 26. ble vi ansvarlige for 2 vekslinger denne onsdagen. Over 60 
engasjerte ildsjeler gjorde en betydelig dugnadsinnsats for å legge til rette for knirkefri veksling i 
Fættenfjorden og i Åsen sentrum.  

Katrine Selven tar sitt siste år som lagleder i 2020. 
Stor takk til alle ildsjeler og løpere. 

Allidrett 
Periodene september til desember og januar til april arrangerer vi Allidrett en gang i uka 
for barn f.o.m det året det fyller tre til de begynner på skolen. Fra og med i høst har vi avholdt 
allidrett i Åsenhallen. Det er foreldrene selv som sørger for rigging og rydding. 

Idrettsskole 
Friidretten arrangerer Idrettsskole for 1. til 4.klasse fra september til april i alt 20 ganger. For 1. og 2. 
klasse er aktivitetene håndball, friidrett, ski, turn og fotball. For 3. og 4.klasse er aktivitetene skyting, 
friidrett, turn, ski, klatring og landhockey. Begge gruppene avslutter med svømming til jul og påske. 
For høst/vinter 2019/2020 er det 60 barn totalt, fordelt på 25 førsteklassinger, 17 andreklassinger, 13 
tredjeklassinger og 6 fjerdeklassinger. Ved gjennomføring av turn leier vi inn trenere fra IL Sverre 
Turn. Vi har klatret i Frostahallen med innleid hjelp fra Frosta klatreklubb. 
Friidrett og Håndballavdelingen har begynt å se på hvordan organisere flere idretter under 
Idrettsskolen slik vi ser de gjør i andre idrettslag for barn i barneskolen. Arbeidet vil fortsette i 2020. 

Vedlegg 3



Styret vil takke Åsen Skytterlag, Skiavdelingen, Handballavdelingen og Fotballavdelingen for viktige 
bidrag til gjennomføringen av aktiviteter.  Stor takk også til ungdommene som har vært med som 
trenere og alle andre som har bidratt i gjennomføringen. 

Åsenløpet og Åsenkarusellen 
Åsenløpet og Åsenløpet Mini ble arrangert 29.mai på Møssingdalen skisenter med til sammen 47 
deltakere i alderen 2 år til 12 år.  
Åsenkarusellen inkluderer i tillegg til Åsenløpet ytterligere 3 terrengløp, som henholdsvis ble 
arrangert 17.juni på Elvheim, 20.august i Torhaugen og 6.september på skihytta som avslutning for 
sesongen med kveldsmat. Totalt 70 barn i alderen 2 år til 12 år deltok i Åsenkarusellen. 
 
Takk til alle som har bidratt på terrengløpene og til Skiavdelingen for lån av skihytta og Historielaget 
for lån av Elvheim. 
 
 
 
 
Styret i IL Aasguten Friidrett ved Leder Marta Myhr 
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Årsmelding Håndballavdelingen 2019. 

Styret har bestått av:  

Leder:   Aase Vedul-Moen   

Kasserer:  Line Solheim Benjaminsen 

Styremedlem/materialforv.: Heidi Braamann Håvardsen 

Styremedlem:  Astrid Revhaug  

Styremedlem:  Per Ove Opheim  

Styremedlem:  Erik Solheim Ringstad 

Styret har denne sesongen hatt sine styremøter på klubbhuset og fra høsten 2019 i Åsenhallen. 

Styret bruker også gruppe for Handballstyret på Facebook. Medlemmer av styret har gjennom 

sesongen  deltatt på alle sonemøtene i Sone Innherred. Har gjennomført møter med 

trenere/lagledere. Lagene arrangerer selv foreldremøter.  

«Årets klubb» i NHF Region Nord. 

På handballforum i Region Nord i september 2019 fikk Aasguten I.L håndball, prisen som 

«Årets Klubb» i konkurranse med Surnadal, Byåsen bredde og Hegra. Flott med en slik pris 

og det gir inspirasjon til å stå på videre, for vi kan hele tiden bli bedre.   

Åsenhallen:   

Noe av det største for håndballen i Aasguten denne sesongen er at Åsenhallen stod ferdig 

våren 2019, og avslutningsfesten i mai kunne feires i vår egen hall. Ble ikke oppstart for 

trening før utpå høsten, bl.a på grunn av kluss med merking av banen. 

Vi har fått en flott idrettshall, og har fått gode tilbakemeldinger fra gjestende lag og publikum.  

Ofte fullsatte tribuner, noe som har vært bevis på at vi hadde behov for tribuner. Det er gode 

vilkår for kiosk/kjøkken-arbeid, også sekretariat-arbeid ved arrangement.   

Vakthold i hallen har håndballgruppa hatt fra høsten av, noe som vil bli mer fordelt etter 

hvert.  Innkjøp av forskjellig utstyr er gjennomført, men det er vi langt fra ferdige med. Har 

gjort og holder på med en viktig jobb for å få orden på det utstyret vi har, og samarbeider med 

skolen for å finne best mulig plassering.  Viktig å få det ryddig og greitt, slik at det også er lett 

for alle å legge utstyret på rett plass. 

Treninger:   

Har fått en flott arena for å drive med allsidige treningsaktiviteter. Det varierer fra 1 til 3 

treninger pr.uke i både halv og hel hall for lagene. Med ny hall ser vi at  håndballinteressen i 

Aasguten har økt og flere spillere har kommet til utover høsten.  
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Arrangement:                                                                                                                    

Kamparrangement. Styret har lagt stor vekt på at det skal være gode, ryddige arrangement på 

våre seriekamper, og har arbeidet for å få inn gode rutiner og nyttig erfaring. Maskoten 

«Bambus» har vært et positivt innslag på arrangementene. Har fått solid mannskap både ved 

sekretariat, kiosk-kjøkkenhjelp, kamp- og dommerverter og vaskemannskap. Denne 

dugnadsinnsatsen vil etter hvert bli mer fordelt på lagene.     

Kveldsmat: Lagene hadde vellykkede kveldsmat-samlinger da de hadde treninger på Frosta. 

Dette har lagene også videreført i Åsenhallen.                                                                                                                         

Romjulscup. Etter innspill fra Guro om å arrangere en romjulscup for alle Aasguten-lagene, 

gikk vi inn for å prøve. Der ble lagene blandet og fikk spille mot hverandre, populært da 

foreldrene spilte mot de eldste spillerne våre og damelaget mot gubbetrimmen. Det ble svært 

vellykket; fulle tribuner, mye artig håndball, sosialt treffpunkt, positivt økonomisk.   

Trondheim Spektrum. I november ble det arrangert en felles tur for lag på Innherred til 

Trondheim på åpningsfest av Trondheim Spektrum, der vi fikk se kamper i Eliteserien -

Byåsen-Molde, Kolstad- Drammen. Aasguten fylte en buss alene på denne turen.  

 

Lag/ Deltakere:    Sesongen 2019/20                                                                                             

6 Seriespillende  lag med ca.75 spillere, her med trenere/lagkontakter.                                                                                                

G10:født i 2009/2010, trener Erik Solheim Ringstad, Sigrid Myhr, Katrine Selven.                 

J10: født i 2009, trener Guro Vedul Tronstad , Heidi Braamann Håvardsen.                                   

Jenter født i 2010 trener sammen med J10 på mandager.                                                            

G11:født 2009/2008, trener Henrik Alstad, Marthe Størdal. Tone Alstad, Ingrid Nesvold.   

J12: født 2008/07/06, trener Marta Myhr, Helene Selnæs Nordheim.                                    

J13: født 2006/05, trener Elin Hagnes Berg. Hege Ovesen, Lise Larsen.                                    

G13: født 2007/06/05, trenere Guro Vedul Tronstad, Magne Vedul-Moen, Mette Hermstad 

Spesielt J12 gruppa har vokst etter at treningen ble i Åsenhallen. På G13 har vi spillere som 

kommer fra både Ekne og Skogn. Positivt at så mange har glede av å spille håndball.                                                                                                   

Minihåndball-lag har bestått av spillere født 2010 og yngre. Trenere Martin Kirknes, Marta 

Myhr, Erik Solheim Ringstad.  

 

Turneringer:                                                                                                                                 

J10, G10, J11, J12, og G12 deltok på Sparebank 1 cup på Steinkjer i april 2019.                      

J10, G10, G11, J12, J13, G13 deltok på Stjørdalscupen i oktober 2019.                               

Minihåndball-lagene har deltatt på turneringer på Skogn, Frosta og Levanger.                  

Våren 2020 skal alle seriespillende lag delta på DNB-cup i Trondheim sist i april, dette som 

en felles avslutning på sesongen. Det arrangeres i Kolstadhallen og Trondheim Spektrum. 
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Utdanning:                                                                                                                                                     

Kurs høsten 2019:  Innføring i barnehandball som Region Nord arrangerte i Åsenhallen i 

september, med flere deltakere fra Aasguten.                                                                

Trenerutdanning. Trenere som fortsetter med flere moduler i trenerutdanninga                    

Dommerutdanning. Aasguten har endelig fått en dommer igjen, Erik Solheim Ringstad har 

gjennomført dommerkurs. Her håper vi å få arrangere dommerkurs kommende sesong, da det 

er flere unge som er interessert i dommerutdanning.                                                                           

På spillerutvikling for målvakt i Trondheim deltar Even Alstad, der også keeper på Kolstad, 

Lars Eggen Rismark er instruktør.                                                                                                 

Vi håper å få flere kurs i Åsenhallen til neste sesong- utdanning er viktig for utvikling i 

håndballgruppa. 

 

Økonomi:                                                                                                                                                                 

I 2019 ble Aasen Sparebank og  Coop Midt-Norge våre hovedsponsorer. I tillegg har vi flere 

delsponsorer med skilt i idrettshallen.                                                                                                                                            

Dugnader: Eggdugnad gjennomføres 2 ganger i året, en runde før jul og en før påske.               

Vi har hatt dugnadsarbeid i forbindelse med Stiklestad eiendom, visning av leiligheter i Åsen, 

og ved årsmøtet i Idrettsrådet som ble arrangert i Åsen. Varetelling på Coop Frosta.                                                                 

Tombola på Vårslæpp ved banken. Loddsalg på avslutningsfest og på Romjulscup.  

 

Takk!                                                                                                                                          

Vi takker alle våre sponsorer for støtten de gir håndballgruppa                                                                         

Styret vil takke alle som gjennom sesongen frivillig gjør en jobb som trener, lagkontakt og all 

dugnadsjobbing ved våre arrangement.                                                                                 

Takk også til publikum som møter opp på våre hjemmekamper. 

 

 

 

Styret Aasguten I.L- håndball 
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Årsmelding Skiavdelingen 2019 

Styret har bestått av: 
Leder: Torbjørn Ekle 
Nestleder/sportslig leder: Anne Berit Haabeth 
Kasserer: Eva Karin Evenhus 
Løypeansvarlig: Trond Roar Almlid 
Styremedlem/stadion:  Aleksander Brænne 
Styremedlem/kjøkken: Gunn Marit Rønning 

Høgseterrennet: Torbjørn Ekle, Olav Nonstad, Morten Einarsve 

Det har blitt gjennomført 7 styremøter, samt jevnlig dialog på telefon og internett. 
Styret har vært representert på møter i Levanger Ski samt Nord Trøndelag Skikretsting 

Arrangement: 
Det har blitt arrangert et kretsrenn som ble flyttet til Selbuskogen pga snømangel, 5 
klubbrenn og 2 Levangerkarusellrenn.  
Høgseterrennet ble avlyst pga snømangel. Det er laget flere alternativer på traseer ved 
lite snø slik at det skal være sannsynlighet å få arrangert rennet i årene fremover. 
Skisesongen ble avsluttet med skidag og premieutdeling for sesongen klubbrenn. 
Positivt arrangement med grilling og leik på ski for små og store. 
Duathlon Stokkvola ble ikke arrangert i 2019 pga ikke har kvalifisert personell til å 
gjennomføre sykkelritt. Vi har også slitt med å finne et godt tidspunkt å arrangere det på 
samt lav deltakelse så det ligger ingen konkrete planer om å arrangere det i fremtiden.  
Afterski på Skihytta ble arrangert med lavt oppmøte, her vurderes det å lage et mer 
familievennlig arrangement som vil passe en større målgruppe bedre. 
I mai ble det gjennomført dugnadsfest for å hedre alle som har bidratt til Skiavdelingen 
igjennom sesongen. Et positivt og sosialt arrangement som vi satser på å få til som et 
fast årlig arrangement. 

Treninger: 
Den yngste treningsgruppen startet treningene med barmarkstreningen i ballbingen 
etter høstferien.  Fra desember så har treningen foregått på snø på Åsfjellet.  
Trener for denne gruppen har i år vært Torbjørn Ekle og Ole Martin Almlid 

For de to eldste gruppene hadde vi løpetrening på våren for å være godt forberedt til å 
fylle alle etapper på en dagsetappe i St: Olavsloppet. Dette klarte våre unge utøvere med 
glans. Etter sommerferien startet vi med rulleski, styrketrening og felles langtur 
annenhver søndag. I tillegg har løpere fra 13 år hatt tilbud om trening med Levanger Ski 
en dag i uka. 
Trenere for denne gruppen har vært: Kjersti Husby, Morten Andre Stokkan, Jørgen 
Reitan og Kjell Stokkan 
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Skiavdelingen hadde ansvaret for Idrettsskolen i fra uke 2 til uke 9. Dette oppleves som 
svært positivt og sørget for at det var stor deltakelse på klubbrenn og treninger i denne 
perioden. Dette er noe som vi anbefaler at idrettslaget fortsetter med i fremtiden. 
Det har også blitt arrangert en miljøsamling for alle utøvere på Knyken i Orkanger. Dette 
var en gratis samling for alle utøvere. Her fikk nye utøvere prøvd rulleski under trygge 
omgivelser. Denne samlingen planlegges å gjøre til en fast tradisjon på høsten. 
I samarbeid med Lånke IL så ble det arrangert en snøsamling i Bruksvallarna i slutten av 
november.  

I sesongen 2019 har 3 stk tatt Trener 1 kurs i regi av Nord Trøndelag Skikrets, dette er 
et kurs om er rettet mot trening for aldersgruppen 7-12 år. Deltakere på dette kurset var 
Morten Andre Stokkan, Ole Martin Almlid og Torbjørn Ekle 

Torbjørn Ekle har gjennomført Rennleder/TD kurs i regi Nord Trøndelag Skikrets 
. 

Deltakere/resultater 
I sesongen 2019/2020 så hadde Aasguten deltakere på Levangermesterskap, kretsrenn, 
Midt Norsk Mesterskap, Norgescup junior og Senior NM i stafett.  
IL Aasguten var også representert med hele 3 lag i Vasastaffeten samt flere turrenn.  
IL Aasguten er en av de største klubbene når det kommer til deltakelse på kretsrenn. I 
tillegg så hevder flere av våre utøvere seg i sine klasser både på krets og nasjonalt nivå. 

Anlegg/maskiner 
Løypetrase i lysløypa har blitt ferdigstilt, stor takk til Kjell Stokkan som har organisert 
dette på en meget god måte.  
Garasjen har blitt ferdigstilt.  
Det har blitt gjennomført en omfattende ryddingsdugnad på Skihytta. 
Sponsortavle har blitt satt opp på Møssingdalen Skisenter 

Økonomi/dugnader 
I 2019 hadde vi morsdag og farsdagslotteri som to av våre største inntektskilder. 
I forbindelse med anskaffelsen av Løypemaskin så ble det startet opp et andelsbrevsalg, 
dette ble avsluttet og det ble solgt totalt 323 andelser.  
Det ble arrangert en VM spleis som ga ca 26000 kr i inntekt. 
All gjeld knyttet til Løypemaskin, løypeutbedring og garasjeanlegg er nedbetalt.  
Det har blitt satt opp ei ny sponsortavle som har gitt en bra ekstra inntekt. 
Deltakere på skitreninger betaler ingen treningsavgift. Skiavdelingen dekker 
startkontigent for alle løpere som deltar på Levangerkarusell, kretsrenn NC og lignede 
samt at vi dekker 50 % av kostnaden ved å delta på kretsens sitt opplegg på større renn 
og samlinger i regi av kretsen.  

Takk 
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Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen med en jobb på arrangement, 
anlegg og dugnader. En spesiell takk til løypekjørerne som legger ned mange timer i 
løypemaskina for at vi skal ha gode forhold til enhver tid.  
Vi vil også takke våre sponsorer som bidrar til drift av skiavdelingen. 
 
Leder skiavd 
Torbjørn Ekle 
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Årsmelding Stokkvola Tusenårssti 2019 

Styret har bestått av 
Per Olav Skjesol (leder) 
Trond Revhaug (nestleder) 
Kjell Stokkan (kasserer) 
Asbjørn Andersen 

Tusenårsstien har også i år vært flittig brukt og bruken ligger på samme nivå som i fjor. 
Stien er i år gruset med ca 80 m2 toppdekke. Stien er derfor i god stand.  

Det er gjennomført noe rydding langs de merkede stiene på fjellet. I tillegg er det gjort noe 
grøftearbeider langs lysløypa og litt langs Alstadrunden 

Asbjørn Andersen og Kjell Stokkan har fungert som arbeidsleder for løypearbeidet og lagt 
ned betydelig innsats. I tillegg er det flere som har deltatt på dugnad etc.   

Tusenårsstien har også i år dekket kostnader knyttet til renhold av toalettbygget på 
skihytta. 

I 2019 har utgiftene vært på kroner 50 183,44 og egenkapitalen er nå 40 809, 65. 

Åsen 5. februar 2020 

Per Olav Skjesol 
Leder 
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ÅRSMELDING 
ÅSEN TRENINGSSENTER 2019 

Styret: 
 Ann Cathrin Fossum, leder
 Sebastian Klein kasserer
 Gry Sandvik sekretær
 Hege Røsdal, styremedlem
 Roger Bollerud, styresmedlem. Ble med høsten 2019

Antall møter: 
4 stk.  
Mye, til tider daglig, kommunikasjon via ei lukket gruppe på «messenger». 

Renholder: 
Hanne Ramberg Husby fram til 17.02-2019. Silje Kolstad startet 20.02.2019. Vikar for 
Silje i November og Desember var Sandra Liberg. 

Reperatør: 
Jørgen Alstad 

Trenere: 
Spinning Aerobic/Step/Shake/tabata Styrke 
Morten Einarsve Ann Cathrin Fossum 

Irene Solberg 
Siri Woll 
Gry Sandvik 
Vikar: Ellen Ovesen 

Maiken Sandberg 

Priser: 
1500,- for enkeltmedlemmer 
3000,- for familie 
Medlemskap i IL Aasguten kreves. 100kr pr medlem. 

Antall medlemmer: 
244 medlemmer. Veldig bra oppgang i januar, ellers stabilt med medlemskap. 
Enkelte feriemedlemmer i forbindelse med jul-, vinter-, påske- og sommerferie. Mange 
faste som ønsker ferie trening.  
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I 2018 endret vi innbetalinga, slik at alle fikk regning på min idrett i januar. Folk kan bli 
medlem gjennom hele året. I juli kunne nye medlemmer betale halv pris. I November 
2019 bestemte vi at de som ville, kunne få trene gratis ut året, for å prøve det. Dette var 
for å få flere medlemmer og at flere starter sent på året, enn i januar. I januar blir det 
veldig fult på senter. Dette ble godt mottatt og en suksess. Det var mange som ville prøve 
og bli medlem på nyåret. 
 
Økonomi: 
Se regnskap. 
 
Årets innhold: 
E-post sendes ut til våre kunder med viktig informasjon og ny kode til ytterdøra, ca. 4 
ganger i året. 
Senteret har stabile trenere, som har hatt gruppetimer i 2. etasje.  
Nye trenere: styrke Maiken Sandberg. Roger Bollerud har CrossFit timer.  
Gry Sandvik og Siri Woll har vært trenere, men har nå permisjon for å være sammen 
med babyene sine.  
  
Januar 2019 startet veldig bra med mange på timer og masse folk på egen trening nede. 
Ser at det blir mindre folk på timer i slutten av januar, starten på februar. Dette synes 
trenerne er synd.  
Spinning timene har vært greit besøkt i 2019, det ble kjøpt inn 5 nye sykler, så nå har vi 
10 nye. Har solgt 9 av de gamle syklene, tredemøllen og ei romaskin som sto oppe. 
 
Ser det er flere og flere som trener nede selv, egen trening er i vekst.  
 
Startet året med treningskonkurranse- mange deltok. Uke 1-7. Fine premier!! 
 
Vi har kjøpt ny pc og framviser i 2. etasje. 
Investert i nytt treningsutstyr: 5 spinningsykler, 2 tredemøller, knebøy apparat, 12 
pump sett, og 3 oppbevatings stativ. Manualer, 2 ketlebells, og strikk. 
 
Ser det blir en del slitasje og at noe av utstyret må byttes ut eller repareres. Har reparert 
elipsemaskina, spinning sykler, beinpress, nedtrekk og tredemølle. 
 
Mai 2019 malte vi 3 vegger orange og resten hvit. Vi flyttet om, satte opp nytt utstyr og 
hengte opp to speil. Speilene ble en delingsvegg mellom oppvarming og styrkedel nede. 
Vi malte en vegg orange i yttergangen og hengte opp Åsen treningssenter skilt. Tok ned 
kleshengere og hang opp flere knaggrekker. En bra oppussing ble gjort! Alle ble veldig 
fornøyd. Fikk god hjelp av styret og flere medlemmer. 
 
Vi feiret 6 års jubileum mandag 11.11.18.. Alle som trente den dagen fikk smoothie, frukt 
og nøtter.  
 
Vi har fått inn en del ønsker om å kjøpe inn nytt utsyr. Styret har vært avventende med 
dette, i påvente av utbygging av klubbhuset. Dette er en sak som ble tatt opp på årsmøtet 
i 2019 og godkjent.  Da vi har ventet lenge på å ha alle papirer i orden, har utbyggingen 



 

    

Respekt 
Samhold 
Trivsel IL Aasguten 

latt vente på seg. Men nå har vi fått alle papirer i orden, så nå blir det utbygging av Åsen 
treningssenter. Utbyggingen og sprenging av tomt starter snart. Vi håper og tror at 
utbygget skal være tett til sommeren 2020. Det som skal gjøres inne blir gjort på 
dugnad, så vi er usikker på når vi kan ta rommet i bruk.  
  
Plan for 2020: 

- Bygge ut treningssenter 
- Kjøpe nytt utstyr og flytte om 
- Drive et bra senter for alle i Åsen! 

 
Sluttkommentar: 
Styret i Åsen treningssenter ønsker å takke alle medlemmer. 
Artig å aktivisere den yngre, til den voksne del av medlemsmassen i laget   
 
 
Åsen, 30.01.2020 
for Åsen treningssenter 
Ann Cathrin Fossum  
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Budsjett IL Aasguten Hovedavdeling 2020

2020 Kommentarer

INNTEKTER:

Kontingent 72 000.00kr                Pr. 03.02.20 er 780 personer fakturert, xxx har betalt Sponsorer Beløp Utløp avtale

Leieinntekter 600 000.00kr              Leie hallvakt + Leie treningssenteret Børstad Transport 2019

Sponsorinntekter 75 000.00kr                Fordeles etter avtale. Coop Midt-Norge 50000 2020

LAM og momskompensasjon 250 000.00kr              Fordeles mellom underavdelingene etter avtale. Duun Industrier 25000 Til oppsigelse

Grasrotandel 100 000.00kr              

SUM INNTEKTER 1 097 000.00kr          

KOSTNADER:
Treningssenteret

Ski 157 500.00kr              Andel LAM og momskomp. + sponsormidler
Fotball 86 500.00kr                Andel LAM og momskomp. + sponsormidler
Friidrett 29 200.00kr                Andel LAM og momskomp.
Handball 57 900.00kr                Andel LAM og momskomp.

            Kjøregodtgjørelse leder 5 000.00kr                  Til og fra møter utenfor Åsen sentrum. (Levanger, Trondheim etc.)
Lønn vask klubbhus 42 000.00kr                
Regnskap hoved- og underavdelinger 40 000.00kr                
Forsikringspremie 22 000.00kr                Total årspris forsikring inkl skadeforsikring
Renovasjon, vann, avløp 15 000.00kr                
Lys, varme 25 000.00kr                
Kostnader lokaler, annen 600 000.00kr              Utbygging klubbhus + vedlikehold
Leie av hall 230 000.00kr              
Bredbånd og porto 17 000.00kr                
Kontorrekvisita 7 000.00kr                  
Bank og kortgebyr 8 000.00kr                  

SUM KOSTNADER 1 342 100.00kr          

RESULTAT -245 100.00kr     
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ÅRSBUDSJETT Mål 2020

Administrasjon Sportslig utvalg Anlegg Andre grupper
2020

INNTEKTER:

Hallvakt

Dugnad salg 50 000          70 000       120 000   TIPPS - Enkeltstående dugnad/ årets kamp

Treningsavgift 150 000     150 000   Inkluderer seniorfotball

Leieinntekter 10 000          10 000     Baneleie

Andre inntekter

3 v 3 cup/Vårkickoff 15 000 15 000     Hårete mål fortsatt, litt å gå ifht premieutgift

Grendakamper 40 000 40 000     
Knøtte turnering 50 000 50 000     

Lam og moms middler 90 000 90 000     
Avtale med kommunen 60 000 60 000     Siste år med leieavtale.

Tilskudd idrettskolen

Avsluttninger 10 000 10 000     Loddsalg

Stadion reklame? 80 000 80 000     Basert på tall fra nåværende tavlesponsorer

Kiosksalg - Matchballsponsor 10 000 20 000 30 000     

SUM INNTEKTER 150 000 150 000       355 000     655 000   

KOSTNADER:
Varekostnader 5 000 5 000 10 000 
        Kiosk -cuper - dugnader 5 000 5 000 
Lønns- og personalkostnader 22 000 3 000 105 000 130 000   
Honorarer trenere - lagkontakter -adm 20 000   100 000    
Reiseregninger - oppholdskostnader 2 000     3 000       5 000 Kretsting, Reise kurs(BDO)
Anlegg 20 000 446 000 466 000   
Kunstgressbanen 30 000         Brøyting, dypsrens, 
Ballbingen 1 000 Lyspærer og div nett?
Stallmyra 5 000 Gjødning
Uteanlegg - bod -gjerde-mobil bod-Resultattavle 20 000 400 000 Ny anleggsbod- pris veldig usikker.
Garderober-møtelokaler 5 000 Evt. Innkjøp/lett oppussing/forbruksutstyr
ATV - Robotklipper 5 000 Vedlikehold
Utgifter 55 000 180 000 50 000 80 000 365 000   
        Kontor- og administrasjonskostnader 5 000     Diverse rekvisitta

Budsjett IL Aasguten fotball 2020
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        Dommere - kurs - dommerdrakter 50 000      Basert på årets tall.
        Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 150 000  Nye draktsett?
        Cuper 20 000    
Kursvirksomhet 10 000   10 000    20 000      Trenerkurs, styrekurs, dommerkurs, BDO
        Serie- turneringskostnader - krets utgifter - sa 40 000   
        Andre kostnader(leie hall kollone: Anlegg) 50 000         10 000      
SUM KOSTNADER 77 000   203 000   501 000       190 000     971 000   

RESULTAT 73 000   203 000-   351 000-       165 000     316 000-   



Budsjett 2020 Friidrett

Inntekter
Inntekter andre stevner 15000
Inntekter egne stevner 10000
Inntekter Idrettskole 15000
Inntekt sponsor 12500
Inntekt LAM midler 29200
Sum inntekter 81700
Utgifter
Andre stevner 8000
Idrettskole/egne stevner 15000
Lønn trenere 5500
Strøm 5000
Utstyr og rekvisita 20000
Friidrettskretsen 4800
Forsikring 2700
Bank og kortgebyr 400
Sum utgifter 61400
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Budsjett IL Aasguten håndball 2020 

Inntekter 2020  

Treningsavgift  kr   67.000,- 

Kiosk/inngang  kr 111.418,- 

Eggdugnad kr 138.800,- 

Egenandel Cup  kr   37.500,- 

Sponsor/LAM/Mva-refusjon kr 124.605,- 

Loddsalg kr   10.000,- 

Salg minihåndballmål  kr   15.000,- 

Sum inntekter kr 504.323,- 

Kostnader 2020 

Kiosk  kr   60.000,- 

Premier/drakter/utstyr kr   65.000,- 

Egg kr   72.960,- 

Dommere kr   26.000,- 

Cup kr   82.500,- 

NHF kr   55.900,- 

Leie lokaler kr 138.000,- 

Lys, varme kr     2.500,- 

Forsikring kr     1.163,- 

Gebyr  kr   300,- 

Sum utgifter kr 504.323,- 

Styret Aasguten I.L. håndballavd. 
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INNTEKTER 2020 2019
Salg skiklær 15000
Starkontigent 45000 57000
Kiosksalg 55000 50000
Leieinntekter 15000 3500
Lotteri og anne 140000 105000
LAM og mva - 40000 45000
Sponsor/gave/d 150000 130000
Støtte/inntekt ly 200000
SUM DRIFTSIN 645000 405500

Kostnader 2020 2019
Varekjøp kiosk 30000 42000
Lotteri 4000 5200
Innkjøp skiklær for videreslag 15000
Startkontigent/s 140000 100000
Premier 25000 16000
Leie lokaler/ski 8000 14000
Diverse utstyr t 25000 8000
Kostnader skih 25000 15000
Strøm 35000 30000
Vedlikehold an 45000 15000
Vedlikehold trå 30000 5000
Kontorrekvisitta 15000 1000
Drivstoff og olje 20000 5000
N - T Skikrets 5000 6000
Forsikring 27000 18000
Restaurering garasje tråkkema 30000
Tråkkemaskin avskr. 10 år 50000
Bank og kortge 4000 2500
Andre kostnade 20000
Finanskostnadeer 25000
Lys lysløypa 300000
SUM DRIFTSKO 758000 402700

ÅRSRESULTAT -113000 2800

Vedlegg 19
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