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ÅRSMØTETS FORMELLE POSISJON 
 
§ 13 Årsmøtet  
1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hver år innen utgangen av mars 
måned. Vedtak om årsmøtet innen mars måned er fastsatt av idrettsstyret, jf NIFs lov §2-11 
(8) siste setning.  
 
2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene 
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til saksdokumentene gjøres tilgjengelig 
på idrettslagets internettside eller på en annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.  
 
3) Ved innkalling i strid med bestemmelsene, avgjør årsmøte hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles.  
 
4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer.  
 
5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  
 
6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført  på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saksliste. 
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SAK 1  Godkjenne de stemmeberettigete 
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
Årsmøtet skal avklare hvor mange medlemmer med stemmerett som er til stede ved starten 
av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle 
som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt 
medlemsforpliktelsene, har stemmerett. 
 

Valgt Antall 

Oppmøtte  

Stemmeberettigede  
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SAK 2 Godkjenne innkallinger, Godkjenne saklisten, Godkjenne 
forretningsorden 
 
Årsmøtet er innkalt av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 
på annen forsvarlig måte, og på idrettslagets internettside.  
Innkallingen henvises til saksdokumentene er gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside 
eller på en annen forsvarlig måte. Dokumentene er gjort tilgjengelige senest en uke før 
årsmøtet.  
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Det er ikke mottatt forslag og styret har ingen forslag utover vedtektsfestede 
saker. 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet er gjort 
tilgjengelig senest en uke før årsmøtet 
 
Forretningsorden 
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet i Rils lovnorm: 
1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer  
enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 
som ikke avgitt.  
2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teler ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  
3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.  
4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de gitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
Forretningsorden : 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent 

2. Medlemmene fremfører innlegg, replikker og oppklaringer ved angitt plass 

3. Ingen medlem gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak 

4. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til høyst 3 minutter hver gang 

5. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid 

6. Dirigenten har rett til å foreslå forkortning av taletid og sette strek for inntegnede talere 

7. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med medlemmets navn 

8. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt 

eller saken er tatt opp til votering 

9. Ved votering forholder medlemmene seg i ro dersom de stemmer FOR et forslag, mens 

medlemmer som er IMOT et forslag viser dette med stemmetegn 



Årsmøte Ranheim Il 2019 

 

 

5 

 
 

 
 

SAK 3  Valg av dirigent og referent 
 

Valgt Navn 

Dirigent  

Referent  

 
 

 

 

SAK 4  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

  
Navn  

1.  

2.  
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SAK 5  Årsberetning 
 
Året 2019 har vært et år med høy aktivitet innen alle områder for RIL. Høyt fokus på økonomi har 

preget hverdagen i alle ledd, spesielt utfordrende kanskje for særidretter som i dette driftsåret ble 

belastet for felles kostnader på adm. tjenester, kostnader på klubbhus og anleggskostnader i samsvar 

ned ny organisasjonsmodell. 

Administrasjonen har jobbet tett på avdelingene dette året med fokus på hva vi kan bistå i forhold til 

tilgjengelige ressurser i administrasjonen. Dette har utviklet seg raskt og bærer preg av et samspill og 

synergieffekter i den daglige drift. Hovedlagets administrasjon består av en stab på 3 personer 

fordelt på 1,2 stilling, foruten daglig leder. 

På anleggssiden har vi fått god kontroll på rutiner og beskrivelse av drift. Utførelse begynner nå å 

nærme seg en kvalitet som er på et godt faglig nivå. Her jobbes det aktivt med oppbygging av 

personells faglige forståelse og eierskap til sine oppgaver. 

Ny aktivitetshall ved Ranheim idrettspark har vært en av primæroppgavene i 2019. Bygningsteknisk 

planlegging er så godt som gjennomført, og det handler nå om å få økt egenkapital og styrke 

lønnsomheten gjennom sponsorat og salg av reklameplasser før endelig beslutning kan tas. Det 

jobbes med drifts- og finansieringsavtaler, kommunale garantier og byggesøknader med sikte på en 

Igangsettingstillatelse i løpet av sommeren 2020. 

Videre har Daglig leder også hatt fokus på fotballavdelingens manglende aktivitetsflater for 

gjennomføring trening og kamp. Etter at hovedstyret besluttet at Vikåsen-prosjektet ville bli for 

kostbart å gjennomføre, er det jobbet aktivt med Selmer angående utbygging av fotballanlegg på 

Overvik.  

På markedssiden er det startet en dialog med Topp fotball for utredning av hvilke effekter vi kan dra 

nytte av i samarbeid. Arbeidet vil igjennom prosjektet utløse behov for innspill i samarbeidsutvalg. 

Samarbeidsutvalget gjennomførte i 2019 tre samlinger hvor aktuelle temaer ble diskutert og 

overbrakt til hovedstyre. Innspill og tiltak er fortløpende håndtert. Samarbeidsutvalget er i løpet av 

2019 etablert, og fungerer nå slik som tiltenkt i ny organisasjonmodell. 

Oppsummert har 2019 vært et år preget av høy aktivitet i alle ledd, med fokus på besparelser, høy 

effektivitet knyttet til drift og administrasjon og lavest mulige kostnader. Det er jaget alternative 

inntektskilder som har bidratt til et overskudd for 2019.  Her nevnes fagopplæring med tilskudd fra 

fylkeskommune, ivaretagelse drift på Havstein banen. 

2019 har vært et administrativt og driftsmessig godt år for Ranheim idrettslag som gjør oss godt 

forberedt på utfordringer i 2020. 
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Styrets sammensetning i 2019 
 
Leder:   Rune Venås  
Nesteleder:  Nina Bakken Antonsen  
Styremedlemmer: Anne Kathrine Slungård 
   Tord Lien 
   Andreas Dullum 
   Rune S. Gerhardsen 
 
Varamedlemmer: Gry H. Fiksdal 
   Per Inge Lauritsen 
 
Valgkomite:  Katrine Haugen, leder 
   Jan Erik Vold 

Varamedlem: Kari Kirkvoll 
       
Revisor:  Revisorgruppen 
 
Kontrollkomite: Gøril Bjerken 
   Unni Kristiansen 
 
Styret består av 2 kvinner og 4 menn. 
 

Styremøter 
Det er avholdt 13 styremøter hvor 42 saker er behandlet. 

 

Økonomi 
Samlet har Ranheim IL et overskudd på kr. 1 133 527,-.  
Hovedlaget har et overskudd kr. 563 806,-. 
 
Resultatet, både for Hovedlag og avdelinger, kan tilskrives at rutiner knyttet til ny 
organisasjonsmodell gir effektiv administrasjon og drift som samlet har gitt en betydelig 
resultatforbedring.  
 
Videre er det nye og økte inntekter i forbindelse med lærling og tjenester utført for sameiet 
til dekningskostnad, samt at det i tillegg utført et strengt regime i forhold til kostnadssiden 
med oppfølging og kontroll av leverandører sine tjenester.  
 

Administrasjon 
Ranheim IL har 4 fast og midlertidig ansatte hvorav 1 er mann og 3 er kvinner. Det er også 
flere som får utbetalt diverse honorarer for ulike engasjement i løpet av året, men som ikke 
er ansatt. Styret har ut fra vurderinger av bedriftens størrelse, antall ansatte og 
stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 
likestilling. 
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Medlemstall 
Innrapporterte tall viser at Ranheim IL er registrert med 2659 medlemmer og aktivitetstall 
viser 2151 aktive medlemmer.  
Aktive medlemmer mellom 6-19 år, som LAM tildeles etter, utgjør 1727 barn og unge. 
 

Organisasjonsutvikling 
Etter årsmøtevedtak i 2018, er det i 2019 iverksatt, implementert og gjennomført en 
klubbstyrt organisasjonsmodell med følgende fokus:  

• Administrative oppgaver er utført sentralt fom 1.1.2019 og styres fra daglig leder, 

med hensikt at avdelinger kan fokusere på sportslig aktivitet, mer enn 

administrasjonsoppgaver knyttet til klubbdrift. Dette med tanke på effektivisering, 

samspill, økonomi og roller knyttet til bedre klubbhverdag for frivillige og ansatte. 

Prosessen er iverksatt bl.a. igjennom budsjett og regnskapsarbeid der 

kostnadsfordeling internt er satt i fokus. 

• Anlegg og drift 

Det er opprettet eget driftsteam fom 1.1.19 som består av 2 stillinger for ivaretagelse 

av driftsoppgaver knyttet til virksomheten. Denne er organisert som egen enhet og 

rapporterer direkte til daglig leder. Prinsippet er basert på bestiller og utfører modell 

som betjener alle driftsområder.

 
• Samarbeidsforum er godt etablert og samarbeidet på tvers av avdelingene utvikles i  

en positiv retning og i henhold til intensjon. Det er avholdt 3 møter i 2019, hvor 23 

saker er behandlet. Samarbeidsforumet består av oppnevnte representanter fra 

avdelinger, Daglig leder og styremedlem/er. Saker som krever styrebehandling, 

meldes som sak til førstkommende styremøte for hovedlag.  
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Anleggsutbygging 
 
Ny idrettshall:  
Arbeidsgruppen for ny hall har bestått av Arnfinn Semmingsen, Steinar Vorvik, Svein Gunnar 
Reppe og daglig leder Arne K Fredriksen. Styreleder Rune Venås er involvert i siste fase av 
det tekniske arbeidet. 
 
Det søkes nå om kommunal garanti for grunnlag for lånefinansiering, forutsatt at prosjektet 
har tilfredsstillende lønnsomhet. 
 
Årsmøtet har tidligere gitt styret fullmakt til låneopptak, samt at det er utviklet en 
organisering av klubben i samsvar med årsmøtets forutsetninger. 
 
Prosjektet presenteres nærmere i årsmøte. 
 
Vikåsen 9er;  
Det har vært stor usikkerhet rundt kostnadsbilde hvor nye kommunale normer har vært 
tema.  Det er gjennomført dialogmøter med Trondheim kommune (Idrettsenhet og 
kommunalteknikk) for oppfordring til samarbeid rundt prosjektet. 
 
Prosjektet er vedtatt avsluttet på bakgrunn av høyt kostnadsbilde.  
 
Det jobbes i en prosess med Selmer Holding AS ang. etablering av kunstgressbane på 
Overvik. Dette prosjektet presenteres nærmere på årsmøte. 
 

Marked.  
Markedsavtaler er inngått i regi av avdelingene. 
 
Det jobbes med en intensjonsavtale mellom Ranheim IL og Ranheim IL Fotball Topp for å 
utvikle bedre vilkår opp mot sponsorer, dugnader mm.  
 

  
  

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Aktivitetshall/RANHEIM%20AKTIVITETSHALL%20presentasjon%2031.01.2019.pptx
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Årsberetning fra avdelingene 
 

• Fotball- vedlegg  

• Håndball- vedlegg 

• Friidrett- vedlegg 

• Basket- vedlegg 

• Sykkel- vedlegg 

• Allidrett- vedlegg 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner den fremlagte årsberetningen for 2019  

 

 

  

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RE2UGPF3/Fotball/rsberetningen-for-2019-Endelig-2.0.pdf
file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RE2UGPF3/Håndball/Årsrapport%20for%202019%20Ranheim%20håndball.pdf
file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RE2UGPF3/Friidrett/protokoll.pdf
file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RE2UGPF3/Basket/Årsberetning%202019%20RIL%20Basketball%20ver%201a.pdf
file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RE2UGPF3/Sykkel/Årets%20møte%20med%20årsmelding%202019%20avd%20Ranheim%20Sykkel.pdf
file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RE2UGPF3/Allidrett/RIL%20Allidrett%20årlig%20møte%20130319.docx
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SAK 6 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 

Årsregnskap 2019 Ranheim idrettslag 
 
 
 

  

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Regnskap/2019/Årsregnskap%202018%20-%20RIL.PDF
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Kontrollkomiteens rapport 2019 
  
STYREMØTER  
Kontrollkomiteen har fått både innkalling og referat fra alle styremøtene. Møtereferatene 
viser at innkalling og referat er blitt godkjent i påfølgende styremøte. Referatene viser også 
at styret har vært beslutningsdyktig i møtene. 
 
AKTIVITET 
Ranheim idrettslag er et stort breddeidrettslag med godt over 2000 medlemmer. 
Møtereferatene viser tydelig at i tillegg til stor idrettsaktivitet i RIL, så har styret og daglig 
leder kommet langt i omorganiseringen til en klubbstyrt organisasjonsmodell. Eget 
driftsteam er også etablert med rapport til daglig leder. En fast gjennomføring av 
samarbeidsmøter, der styremedlemmer, representanter fra avdelingene og daglig leder 
deltar, er viktig for en god og åpen kommunikasjon innad i idrettslaget. 
 
Styret har i 2019 arbeidet videre med den viktige og krevende oppgaven å realisere Ranheim 
aktivitets-hall. Den 16. desember 2019 ble det holdt ekstra generalforsamling i RIL, der både 
finansiering og låneopptak til Ranheim aktivitets-hall og etablering av parkeringsselskap i 
forbindelse med bygging av hallen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ranheim idrettslag er fortsatt et allianseidrettslag, der Ranheim Fotball Topp inngår med 
eget organisasjonsnummer. Slik Kontrollkomiteen oppfatter det, er det et godt 
samarbeidsklima mellom RIL og Ranheim Fotball Topp. 
 
GJELDENDE VEDTEKTER 
Kontrollkomiteen har all grunn til å forstå at Ranheim IL arbeider med utgangspunkt i 
klubbens vedtekter 
 
ØKONOMI/REVISJON 
RIL kan i 2019 vise til et godt økonomisk resultat med et betydelig overskudd. Det er positivt 
at det i årsmeldinga står at det er innført «et strengt regime i forhold til kostnadssiden med 
oppfølging og kontroll av leverandører sine tjenester.» 
 
I revisors konklusjon heter det blant annet: «Etter vår mening er det medfølgende 
årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.» 
 
Revisors konklusjon viser at Ranheim IL har god kontroll på økonomien. 
Ellers er det Kontrollkomiteens generelle oppfatning at RIL har en meget sterk stilling og et 
godt omdømme i lokalsamfunnet. 
 
Ranheim, 110320 
 
Gørild Bjerken (sign) 
Unni Kristiansen (sign)  
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Revisors beretning 

 



Årsmøte Ranheim Il 2019 

 

 

20 



Årsmøte Ranheim Il 2019 

 

 

21 

  



Årsmøte Ranheim Il 2019 

 

 

22 

 
 

Styrets forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2019 med et overskudd på kr. 1 133 

752,- med tilhørende rapport fra kontrollkomite og revisjonsberetning  

Årsmøtet vedtok i tråd med styrets anbefaling at overskuddet overføres til fri egenkapital 
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SAK 7 Behandle innkomne forslag og saker 
 
Ingen saker er innkommet innen fristen.  
 
Styret foreslår følgende endringer: 
 
1)Endring i vedtekter § 15, ledd 7 i samsvar med endring i lov Norges Idrettsforbund til 
følgende formuleringer: 
Fastsette endring av medlemskontingent til minst 50 kr og aktivitetsavgift, eller gi 
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
 
2)Endring i vedtekter § 15 punkt 11 bokstav d vedr antall medlemmer i kontrollkomite: 
Kontrollkomite med minst 2 medlemmer 
 

SAK 8 Fastsette medlems- og aktivitetsavgifter  
 
Årsmøtet i 2019 har vedtatt avgifter for 2020.  
 
Styret foreslår følgende medlems- og aktivitetsavgifter for 2021:  
 

Post Vedtatt for 2020 2021 

Enkeltmedlemskap 350 400 

Familiemedlemskap 600 700 

Støttemedlemskap 200 250 

Aktivitetsavgift Styret gir alle gruppestyrene 

fullmakt til å fastsette sine 

egne aktivitetsavgifter 

Styret gir alle gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette sine 
egne aktivitetsavgifter 
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SAK 9 Budsjett 2020 
 

Budsjett for 2020 er strukturert i samsvar med vedtatt organisasjonsendring med fordeling 
av oppgaver mellom hovedlag og avdelinger. Årets resultat sammenstilt pr. avd vedlegges til 
orientering: 
 
Resultat RIL 2019: 

 
 
  

Ranheim IL Hovedlag Fotball Håndball Friidrett Allidrett Sykkel Basket SUM

Driftsinntekter

Salgsinntekter -162206 -778008 -155164 -23803 -6000 -142050 -56192 -1323423

Dugnad/arrangement -446080 -433746 -1459159 -142954 0 -19540 -25146 -2526625

Tilskudd -116684 -461154 -230266 -45555 -48923 -2627 -38080 -943289

Leieinntekter -693400 -29300 0 0 0 0 0 -722700

Medlemsinntekter -514136 -1906276 -985319 -394634 -70920 -11600 -97650 -3980535

Andre -2211418 -625486 -593821 -164417 -8871 -88197 -69251 -3761459

SUM -4143924 -4233969 -3423729 -771363 -134714 -264014 -286319 -13258031

Kontigenter/Avgift 0 160350 360777 105995 0 6250 50710 684082

Personalkost 1565171 1477439 600835 0 0 0 0 3643445

Varekost 0 224329 1123549 4451 0 133281 6109 1491720

Avskrivninger 443000 0 0 0 0 0 0 443000

Div.kost 166858 1492361 276051 581778 41745 107684 112518 2778994

Anlegg/og lokaler 649047 77572 98152 5060 0 8858 0 838689

Leiekost 183257 11071 0 0 19080 0 300 213709

Admin.kost 586006 353819 353001 11248 25737 993 40462 1371266

Godgjørelse/honorarer 0 298870 293930 0 18950 0 79495 691244

SUM 3593340 4095811 3106296 708532 105512 256947 289593 12156030

Drift res. 31.10.2019 -550584 -138158 -317433 -62831 -29202 -7067 3275 -1102001

Finansintekter -15956 -1560 -7119 -4256 -1019 -119 -430 -30459

Finanskost 2734 5829 244 0 0 0 0 8807

Sum fin.kost -13222 4269 -6875 -4256 -1019 -119 -430 -21652

Resultat -563806 -133889 -324308 -67087 -30221 -7186 2845 -1123653
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Budsjett RIL 2020, uten lagskasser: 

 
 
Investeringsbudsjett: 
 
Styret jobber for tiden med følgende investerinsprosjekter: 

• Aktiviteshall med klubbhus og parkeringskjeller 

• Flere kunstgressflater 

• Flomlys Bane 2 og 3 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøte vedtok det fremlagte budsjett for 2020 med en omsetning samlet for Hovedlag og 
avdelinger på kr. 13 056 400,- og overskudd på kr. 634 986,-.  
 
Årsmøtet ber styret utarbeide en langsiktig investeringsplan for anlegg som fremlegges 
årsmøtet i 2021  

  

Ranheim IL Hovedlag Fotball Håndball Friidrett Allidrett Sykkel Basket SUM

Driftsinntekter

Salgsinntekter -250000 -580000 -190000 -15000 -10000 -54500 -14000 -1113500

Dugnad/arrangement -200000 -570000 -1430000 -225000 -12000 -20000 -2457000

Tilskudd -120000 -490000 -200000 -45000 -45000 0 -30000 -930000

Leieinntekter -840000 -25000 0 -865000

Medlemsinntekter -450000 -2030000 -930000 -430000 -55000 -15000 -92000 -4002000

Andre -2546000 -330000 -547000 -90500 -3000 -121500 -50900 -3688900

SUM -4406000 -4025000 -3297000 -805500 -113000 -203000 -206900 -13056400

Kontigenter/Avgift 195000 352000 126500 0 6250 35000 714750

Personalkost 1950475 1545800 731000 0 0 4227275

Varekost 265000 1253000 5000 54500 9000 1586500

Avskrivninger 486000 0 0 0 0 0 486000

Div.kost 196196 1192000 286000 614000 37300 122000 78500 2525996

Anlegg/og lokaler 730115 192000 100000 0 7800 1029915

Leiekost 225406 0 0 0 21000 0 350 246756

Admin.kost 572418 192000 121000 20000 36500 5500 4000 951418

Godgjørelse/honorarer 0 305000 280000 10000 69500 664500

SUM 4160611 3886800 3123000 765500 104800 196050 196350 12433111

Drift res. 31.10.2019 -245389 -138200 -174000 -40000 -8200 -6950 -10550 -623289

Finansintekter -18259 0 0 0 0 0 0 -18259

Finanskost 3363 3200 0 0 0 0 6563

Sum fin.kost -14896 3200 0 0 0 0 -11696

Resultat -275182 -135000 -174000 -40000 -8200 -6950 -10550 -634986
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SAK 10 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 

 
 
 
Styret forslag til vedtak: 
 
Organisering av Ranheim IL i 2020 videreføres i samsvar med vedtak om organisasjonsmodell 
på årsmøtet i 2018. 
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SAK 11 Valg av revisor 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å engasjere revisor til neste års revisjonsarbeid. 
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SAK 12 Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til styre, kontrollkomite og representanter til ting: 
 
Styret: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Rune Venås Gjenvalg for 1 år 2020-2021 

Nestleder Nina Bakken Antonsen Gjenvalg for 2 år 2020-2022 

Styremedlem Tord Lien Gjenvalg for 2 år 2020-2022 

Styremedlem Anne Kathrine Slungård Ikke på valg 2019-2021 

Styremedlem Andreas Dullum Ikke på valg 2019-2021 

Styremedlem Rune Samstad Gerhardsen Ikke på valg 2019-2021 

Varamedlem Gry Fiksdal Gjenvalg for 2 år 2020-2022 

Varamedlem Per Inge Lauritsen Ikke på valg 2019-2021 

 
Kontrollkomite 

Funksjon Navn Valg Periode 

Medlem Gøril Bjerken Ikke på valg 2019-2021 

Medlem Unni Kristensen Ikke på valg 2019-2021 

Medlem (ny) MANN Ny for 2 år 2020-2022 

 
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Representant 1 Rune Venås Gjenvalg for 1 år 2020-2021 

Representant 2 Nina B Antonsen Gjenvalg for 1 år 2020-2021 
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Valg av gruppestyrer, foreslått av gruppenes årlige møte 
 
Fotball bredde: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Håvard Ranum Ny for 1 år 2020-2021 

Nestleder Geir Mæland Gjenvalg 2020-2021 

Styremedlem Kornelia Lykke Ny for 1 år 2020-2021 

Styremedlem Andreas Dullum Ikke på valg 2020-2021 

Styremedlem Bård Solem Ikke på valg 2020-2021 

Styremedlem Cecilie Reinertsen Ny for 1 år 2020-2021 

Styremedlem Kristian Nordtømme Ny for 1 år 2020-2021 
 

Håndball: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Ann Kristin Selmer Gjenvalg for 2 år 2020-2022 

Styremedlem Bente-Irene Finseth Ikke på valg 2020-2021 

Styremedlem Bente Reiten Gjenvalg for 2 år 2020-2022 

Styremedlem Rune Zahl Gerhardsen Gjenvalg for 2 år 2020-2022 

Styremedlem Odd Morten Sørensen Ikke på valg 2020-2021 

Styremedlem Sissel Kvam Ikke på valg 2020-2021 

 
 

Friidrett: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Unni Sandøy Konstituert for 1 år 2020-2021 

Nestleder Torgrim Jakobsen Ny for 1 år 2020-2021 

Styremedlem Karl Asmund Rognøy Olsson Ny for 1 år 2020-2021 

Styremedlem John Morud Ikke på valg 2019-2021 

Styremedlem Pernillle Wahlberg Ny for 1 år 2020-2021 

Styremedlem Mari Sæther Ny for 1 år 2020-2021 

Styremedlem Marianne Aune Gjenvalg for 1 år 2020-2021 

Styremedlem Odrun Gederaas Gjenvalg for 1 år 2020-2021 

Styremedlem Rune Skjesol Ny for 1 år 2020-2021 

Utøver-
representant 

Trygve Tegnander Ny for 1 år 2020-2021 

 
 
Basket: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Carlos Hernandez Konstituert for 1 år 2020-2021 

Styremedlem May-Lisbeth Norum Ny for 2 år 2020-2022 

Styremedlem Jens Kjensbu Johannesen Ny for 2 år 2020-2022 

Note: Styret i Basket er ikke vedtatt, vil bli bekreftet gjennom ekstraordinært årlig møte. 
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Sykkel: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Olav Sigurd Sandvik Gjenvalg 2020-2021 

Styremedlem Anders Solhaug Gjenvalg 2020-2021 

Styremedlem Ole Kristian Sporsheim Gjenvalg 2020-2021 

Styremedlem Geir Ove Kjesbu Gjenvalg 2020-2021 

Styremedlem Jan Biti Gjenvalg 2020-2021 

 

Allidrett: (fra årlig møte høst) 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Bernt Skjermstad Ny for 1 år 2019-2020 

Kasserer Linda Trones  Ny for 1 år 2019-2020 

Nestleder Ina Løvlihaugen Ny for 1 år 2019-2020 

Styremedlem Ingrid Selle Østgård Ny for 1 år 2019-2020 

Styremedlem Cecilie Kjerringvåg Ny for 1 år 2019-2020 

Styremedlem Egil Fjeldberg  Ny for 1 år 2019-2020 

Styremedlem Dorota Dudasova  Ny for 1 år 2019-2020 

 

Valgkomite 
Styret fremmer forslag til følgende valgkomite: 
 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Katrine A. Haugen Ikke på valg 2019-2021 

Medlem Stian Reinertsen  Ny for 2 år 2020-2022 

Medlem Stig Inge Eikemo  Ny for 2 år 2020-2022 

Vara Jan Erik Vold Ny for 1 år 2020-2021 

   
 
 

Årsmøte slutt! 


