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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, saklisten og 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 

mottatt 3 forslag og styret har 2 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. 
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Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal styres, hvor lang taletid man har og hvordan 

forslag skal legges frem. 

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 

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 
 

Styrets sammensetning i 2020 
 

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 Andersen Haugen 

   Stig Inge Eikemo 

   Stian Reinertsen 

Varamedlem: Jan Erik Vold 

       

Revisor:  RSM Norge AS 

 

Kontrollkomite:  Gøril Bjerken 

   Unni Kristiansen 

   Geir Guldberg 

    

 

Styret består av 2 kvinner og 4 menn. 

 

Styremøter 
Det er avholdt 14 styremøter hvor 46 saker er behandlet. 
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Sammendrag 

Ranheim il har i 2020 vært sterkt preget av pandemien som inntraff i mars 2020. Aktiviteten i klubben 

defineres i to områder, Klubbadministrasjon og aktivitet. 

Administrasjonen gjorde i samarbeid med hovedstyret raske grep for å kunne tilpasse seg situasjonen, 

slik at vi kunne ha en viss form for forutsigbarhet i forhold til økonomi og videre drift. Permisjon av 

ansatte inntraff med virkning f.o.m 31.03.20 og vedvarte inntil vi kunne innsette med sikkerhet i 

økonomiske forutsetninger. Dette ble vurdert ut fra kompensasjonspakker, oppstart aktivitet og vilje til 

betaling av medlem- og treningsavgift. 

Alle idretter ble berørt, men innledningsvis i pandemien særlig fotball som var i oppstart av ny sesong. 

Med god organisering og tilrettelegging lyktes det å kunne iverksette tilrettelagt aktivitet innen kort 

tid. Dette i tråd med nasjonale og kommunale retningslinjer. Utfordring for alle idretter var 

arrangement, kamper, cuper og aktivitet for aldersgruppe over 19 år. 

Året 2020 har vært sterkt preget av prosjektarbeid rundt «ny idrettshall» og realisering av denne, hvor 

totalentreprisekontrakt ble inngått med Backe i juni 20. Riggarbeider ble oppstartet i november med 

byggestart i januar 2021. Hallen forventes ferdigstilt innen 01.01.2022. 

Administrasjonen og styret har jobbet aktivt med prosjektering av behovet for anlegg for fotball med 

mulig realisering på Overvik. Dette arbeidet har vært preget av mye medieomtale og er et pågående 

arbeid. Samarbeid mellom idrettslag i bydelen medfører en sterkere rolle idrettspolitisk. Arbeidet vil 

fortsette i 2021. 

Samarbeidet med allianseidrettslaget Fotball Topp, har utviklet seg i tråd med intensjoner om tettere 

og bedre kommunikasjon. Daglig ledere har gjennomført ukentlige møter for å orientere hverandre om 

ulike områder det samarbeides om. Marked er en av disse, og delt ansvar for markedsansvarlig ble 

innført i 2020. Formålet er å koordinere markedsarbeidet rundt totalbehov og eksisterende 

samarbeidspartnere for å kunne oppnå makseffekt av klubbens totale volum. 

Styret og administrasjonen mener idrettslaget har kommet styrket ut av 2020, med god økonomi samt 

en organisasjon som har gjennomført arbeidet i tråd med vedtekter og organisasjonsplan. Arbeidet 

rundt organisasjonsutvikling vil være av stort fokus inn i 2021 for videreutvikling av idrettslaget. Dette 

med tråd i vedtatt innføring av ny organisasjonsstruktur årsmøte 2018. 

 

Økonomi 
Totalt for Ranheim IL med alle avdelinger er det et regnskapsmessig overskudd på kr 4 059 911 (se 

regnskap med noter). Hovedlaget har et overskudd på kr 2 551 705,-. 

Kompensasjonsordninger Covid-19 har bidratt til at klubbens inntektsnivå er opprettholdt mens 

kostandene er redusert i forhold til budsjett. Samlet inntektsført tilskudd fra kompensasjonspakke 2 og 

3 er bokført med 2,7 mill. i 2020. 

Prosjekt idrettshall er belastet administrasjonskostnader på 1,2 mill. i 2020 med tilsvarende 

kostnadsreduksjon i driftsregnskapet. Det er utført aktiv styring av driftskostnader med oppfølging og 

kontroll av leverandører sine tjenester. 

Korona gir store utfordringer og usikkerhet om fremtidig aktivitet, særlig blant ungdomskullene. Årets 

regnskap gir en nødvendig buffer for idrettslaget til å kunne skape aktivitet for idrettslagets 

medlemmer når restriksjoner knyttet til pandemien etter hvert opphører samt nødvendig egenkapital 

til de iverksatte investeringsprosjekter i aktivitetsanlegg.  
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Administrasjon og drift  
I Ranheim IL er det 3 fast ansatte  i administrasjonen, hvorav 1 mann og 2 kvinner.  I tillegg 1 

midlertidig ansatte. Det er også flere som får utbetalt diverse honorarer for ulike engasjement i løpet 

av året, men som ikke er ansatt.  

I driftsavdelingen er det 3 fast ansatte, samt 2 på lærlingetilskudd og 1 på arbeidstiltak.  

I tillegg kommer 27 ansatte i avdelingene. 

Styret har ut fra vurderinger av bedriftens størrelse, antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det 

nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 

 

Medlemstall 
Innrapporterte tall viser at Ranheim IL er registrert med 2856 medlemmer og aktivitetstall viser 2314 

aktive medlemmer.  

Aktive medlemmer mellom 6-19 år, som LAM tildeles etter, utgjør 1550 barn og unge. I tillegg kommer 

Allidrett som registreres som idrettsskole med 163 antall utøvere. 

 

Organisasjonsutvikling  
Oppfølging av vedtaket om en klubbstyrt organisasjonsmodell har hatt fokus på følgende i 2020:  

• Informasjon og utførelse av administrative oppgaver til klubbdrift fra sentral 

administrasjonsavdeling, med hensikt at avdelinger kan fokusere på sportslig aktivitet. 

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 fordelt på 3 

arbeidstakere 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 da avdelinger ikke lengre deltar på styremøter. Samarbeidsforumet 

består av oppnevnte representanter fra avdelinger, Daglig leder og styremedlem/er. 

Samarbeidsforumet skal møtes 4 ganger pr år, hvor aktuelle saker behandles. Saker 

som krever styrebehandling, meldes som sak til førstkommende styremøte for 

hovedlag. Samarbeidsforumet har kun gjennomført 2 møte i 2020.  
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Anleggsutbygging 
Ny idrettshall.  

Ranheim Aktivitetshall etableres som landets første paraidrettssenter og er nå under bygging med 

planlagt ferdigstillelse ved årsskiftet 2021/22. 

Anlegget har 5 aktivitetsflater samt garderobesett for fotballanlegget. Videre etableres et 

parkeringsanlegg i underliggende kjeller. Klubben har etablert et eget selskap Ranheim Parkering AS 

for eierskap og drift av denne.  

Arbeidet med realisering av hall har hatt hovedfokus for daglig leder og styret i 2020. 

Prosjektet presenteres digitalt i årsmøte.  

Kunstgressbaner 

Etter at planlagt utbygging på Vikåsen ikke lot seg realisere på grunn av kostnadsnivået er det inngått 

et samarbeid med Selmer Holding AS for utvikling av anlegg på Overvik, herunder ny kunstgressbane. 

Daglig leder har jobbet med løsninger etter utført behovsanalyse. Siden januar 2020 har fokuset dreid 

seg om å få etablert midlertidig anleggsflate på Overvik-området. Prosjektet har vært preget av 

politiske prosesser som medfører utfordringer for realisering. 

Status pr.31.12.2020:  

• Anlegget står oppført som uprioritert anlegg på idrettsrådets prioriteringsliste. 

• Grunneier inngår leieavtale på grunn 

• Utredning av adkomst og støy tilknyttet anlegget er utredet 

• Nabovarsel om planlegging med høringsfrist gjennomført 

• Foreløpig investeringsbudsjett viser et investeringsbehov på  8,7 mill. 

• Mulig spillemiddelfinansiering for midlertidig anlegg ved samme gårds og bruksnummer for 

flytting til permanent anlegg. Kan realiseres i 2021 ved godkjent regulering. 

 

  

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Aktivitetshall/RANHEIM%20AKTIVITETSHALL%20presentasjon%2031.01.2019.pptx
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Marked 
Det er i 2020 inngått avtale om markedssamarbeid med Ranheim IL Fotball Topp slik at Peder Winsnes 

benyttes som markedsrådgiver i ca 50% stilling for Ranheim IL. 

Hovedoppgave er å få oversikt over alle underliggende sponsor, marked og dugnadsavtaler i klubben, 

samkjøring og organisering av nye avtaler samt a bistå avdelinger i markedsarbeid for å bedre 

inntektsmuligheter. 

Hovedfokus fremover er mye rettet mot ny aktivitetshall. 

Årsberetning marked: 
Ranheim Idrettslag har de siste årene blitt en troverdig merkevare å assosiere seg med. Dette henger 
sammen med at vi holder det vi lover på og utenfor banen, og leverer merverdi for partnerne våre 
utenfor banen. 
 
Troverdigheten blir skapt gjennom at våre partnere ser og opplever at vi jobber lojalt og dedikert, for å 
optimalisere vårt samarbeid ovenfor dem. Dette vil være nøkkelen for å lykkes videre med våre 
partnere. 
  
Derfor er det gledelig at de fleste av våre samarbeidspartnere forlenget samarbeidet med klubben til 
tross for at vi har vært gjennom et svært krevende år grunnet Covid 19. Denne tillitserklæringen 
beviser at vi her gjort mye rett. Samtidig som det understrekes at den ydmykheten og dedikasjonen vi 
viser ovenfor omgivelsene må opprettholdes i fremtiden. 
  
Det er gledelig at 2020 ble året vi fikk gjort klubbrettende tiltak sammen hele idrettslaget. Vi er i ferd 
med å bli to org. nummer som Ranheim Idrettslags 2 500 medlemmer identifiserer som ett. 
 
Marked – en felles paraply for hele idrettslaget. 
Det er gledelig at partnerne våre ser hele klubben som et, og at dette skaper merverdi for både 
partnerne og klubb. 
Dette er synliggjort gjennom at håndballavdelingen og fotballavdelingen har et tilnærma likt uttrykk på 
sine spillertrøyer. Basketavdelingen har gått tilbake til de hvite og blå draktene. Og friidrettsavdelingen 
har skrevet samarbeidsavtaler med Ranheim Fotball Topp`s største partnere, som er et ledd i 
elitesatsingen for friidretten. 
 
For det kommende året blir det viktig å se hele idrettslaget i samarbeid med Ranheim Fotball Topp 
som en felles merkevare, hvor kommersielle avtaler blir tegnet på tvers av særidretter, og org. 
nummer. Hvor vi ser verdien av å profilere oss samlet, og gjennom det gjøre klubben til en sterkere 
merkevare. 
 
Den jobben er allerede i gang, og det er gjort mye riktig i 2020. Så er det å håpe og tro at dette 
arbeidet vil føres videre de kommende årene.  
 
Vi tror på fremtiden, og at fellesskap siden 1901 også skal gjelde når vi sier «Sammen om Ranheim»  
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Årsberetning fra gruppene 
Årsberetningene er behandlet i gruppenes årlige møter 

• Fotball- vedlegg  

• Håndball- vedlegg 

• Friidrett- vedlegg 

• Basket- vedlegg 

• Sykkel- vedlegg 

• Allidrett- vedlegg 
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Årsmøte Ranheim Il 2021 

 

 

13 

SAK 6 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 

Årsregnskap 2020 Ranheim idrettslag 
 

 

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Regnskap/2019/Årsregnskap%202018%20-%20RIL.PDF
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Sammenstilt årsregnskap avdelinger 
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Kontrollkomiteens rapport  
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Revisors beretning  

  

  

Styrets innstilling:  

Det fremlagte årsregnskap for 2020 med et overskudd på kr 4 059 911 med noter og tilhørende 

rapport fra kontrollkomite og revisjonsberetning godkjennes 
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SAK 7  Behandle innkomne forslag og saker 
 

7.1  Forslag 1: Endring Ranheim IL lov 
 

Styret foreslår at bestemmelser i Ranheims lov endres følgende punkt: 

Eksisterende § 4: 
Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Idrettslaget kan innføre forskjellige 

kontingentkategorier. Ranheim IL har følgende kategorier: Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. 

Enkeltmedlemskap koster kr. 300 og familiemedlemskap koster kr. 500. I tillegg har Ranheim IL 

æresmedlemmer og livsvarige medlemmer, disse to kategoriene er fritatt for betaling av kontingent. 

Erstattes av nytt § 4: 

Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Idrettslaget kan innføre forskjellige 

kontingentkategorier. Ranheim IL har følgende kategorier:  

Enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.  

I tillegg har Ranheim IL æresmedlemmer og livsvarige medlemmer, disse to kategoriene er fritatt for 

betaling av kontingent. 

Eksisterende § 15: 

Årsmøtets oppgaver  

pkt. 11.   Foreta følgende valg  

(tilføyes ett nytt underpkt. g) 

g)  Utmerkelseskomite med leder, to medlemmer og et varamedlem. 
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7.2  Forslag 2: Forslag til internfakturering i RIL 

 
Innmeldt sak fra avd Fotball ved leder Håvard Ranum: 

 
Dagens praksis: Klubbhus 

Baneleie 

Admin inkl. regnskap 

 

Overføres a konto UTEN bilag for overføringen, og er basert på 

tall tilbake i tid, fordi man måtte ha et utgangspunkt for 

internfaktureringen. Denne er justert ned fra 848.000,- i 

baneleie til 700.000,- og for klubbhus fra 215.000,- til 187.000,-. 

Dette er justeringer som også er gjort, uten fremvist 

tallgrunnlag.  

187.000,- 

700.000,- 

179.000,- 

 

Forslag ny praksis: Minimum et årlige grunnlagstall legges frem, slik at særidrettene rekker å 

evaluere dette som igjen kan få reell påvirkning inn mot nytt budsjettår i 

særidretten og i hovedlaget. 

Motivering: I strategiplanen til Fotball, gjeldende fra 2021, siktes det inn på en 

forutsigbarhet og bærekraftighet i økonomien som skal kunne jobbes 

konkret med. Da må vi har verktøy som kan fortelle om utgiftene er i tråd 

med utbytte.  

 

Styrets vurdering: 
Styrets vurdering er at forslaget begrunnes i feil faktabeskrivelse fra forslagsstillelse. 

Budsjett for internkostnader utsendes i budsjettskriv til alle særidretter i november/desember hvert år 

sammen med dokumentasjon for grunnlag for kostnader og hvilke fordelingsnøkler som anvendes. For 

budsjettåret 2021 ble dokumentasjonen over de enkelte fordelingsnøkler først utsendt i januar, mens 

selve budsjett-tallet for den enkelte særidrett ble utsendt primo desember 20.  

Internfakturering i regnskapsåret gjennomføres og bilagføres i samsvar med vedtatt budsjett i 2 

halvårige posteringer 

Forutsigbarheten er godt ivaretatt i den praksis som gjelder, særlig ved at det heller ikke er 

gjennomført endringer i nivå. Grunnlagstallene er videre basert på kostnadsnivået som avd Fotball 

hadde før organisasjonsendringene og er etter den tid blitt redusert med profesjonell 

driftsorganisasjon. 

Styret forutsetter at avdeling Fotball sine strategiplaner forholder seg til fastsatte rutiner for 

økonomistyring i Ranheim Idrettslag. 

Styret mener Samarbeidsforum er et egnet møtepunkt for gjennomgang av detaljer i internkostnader. 

 

Styrets innstilling: 

Nivå og fordeling av interne kostnader fastsettes av styret som del av den ordinære årlige 

budsjettprosess etter dialog i Samarbeidsforum. 
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7.3 Forslag 3: Fordeling dugnadsinntekt hallvakt / Forslag 4: Forslag til 
fordelingsnøkler i RIL 

 

Innmeldt sak fra Arbeidsutvalget i Friidrett ved nestleder Pernille Wahlberg: 

Arbeidsutvalget i friidrett ønsker å melde inn sak vedrørende godtgjørelse for hallvakt dugnaden til 

årsmøtet. Vi har følgende forslag til vedtak: 

Hallvakt godtgjørelse til særidrettene som utfører dugnaden økes fra 60% til 80% av inntekten pr time. 

Innmeldt sak fra avd Fotball ved leder Håvard Ranum: 

 

Dagens praksis: Max-bingo (hovedlag 50% + 50% medlemstildelt) 

Aktivitetsstøtte (100% medlemstildelt) 

Driftsstøtte (100% medlemstildelt) 

Dugnad hallvakter (40% hovedlag + 60% medlemstildelt) 

Sommerdugnad (100% medlemstildelt) 

Grasrotandelen (100% hovedlaget) 

Forslag ny praksis: • Inntekter med utførelse av medlemmer tilfaller medlemmene. 

• Inntekter uten utførelse av medlemmer tilfaller Idrettslaget.  
 

Det vil si: 

Max-bingo – Idrettslaget 100% 

Grasrotandelen – Idrettslaget 100% 

Driftsstøtte – Idrettslaget 100% 

 

Aktivitetsstøtte – Medlemmene 100% 

Dugnad hallvakter – Medlemmene 100% 

Sommerdugnad – Medlemmene 100% 

Motivering: For å stimulere frivilligheten til stabil leveranse på inntekter, bør dette 

knyttes opp mot gjennomføring og direkte støtte rundt egen aktivitet. 

 

 

Styrets vurdering av begge forslag: 
Styret gir en samlet vurdering av begge forslag. 

 

Fordeling av inntekter/kostander er ett viktig element i en helhetlig økonomistyring av idrettslagets 

inntekter og kostnader. Gjeldende inntektsfordeling mellom hovedlag og særidretter er fastlagt 

gjennom styrevedtak flere år tilbake i gammel organisasjonsmodell. 

 

Styret prioriterer i sin økonomistyring å sikre utvikling og tilgang av anleggsflater for klubbens 

aktivitetsutøvere. Dette krever egenkapital til å gjennomføre nødvendige investeringer. Videre kreves 

det en økonomistyring, slik at klubben i en fortsatt pandemisituasjonen, har tilstrekkelig 

økonomireserver til å sikre at aktivitetsnivået kommer tilbake på normalt nivå når smittesituasjonen 

tilsier det. Særidrettenes og klubbens økonomi har videre hatt klart positiv utvikling etter vedtak om 

ny organisasjonsmodell. 
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Når det gjelder halldugnad, som er den eneste fordelte inntektsdugnaden mellom hovedlaget og 

enkelte særidretter, har administrativt ansatt personell tatt ansvar for opplæring og organisering av 

deler av dugnaden. 

 

Siden hovedlagets fordeling av interne kostander er en nettoeffekt av kostnader etter at inntekter er 

nedskrevet, vil en annen fordelingsnøkkel ikke gi særidrettene lavere internkostnader.  

 

Styret mener at i et normalår kan man diskutere en modell hvor et overskudd kan tilbakeføres 

gruppene i et årsoppgjør. 

 

Styrets innstilling til begge forslag: 

Forslagene vedtas ikke 
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SAK 8  Fastsette medlems- og aktivitetsavgifter  
 

Medlems- og aktivitetsavgifter bør vedtas for neste budsjettår og ikke inneværende. 

Styret foreslår at vedtatte medlemsavgifter for 2020 opprettholdes for 2021 og 2022. Gruppestyrene 

gis fullmakt til å fastsette sine egne aktivitetsavgifter 

Styrets innstilling: 

Post 2021 Forslag 2022 

Enkeltmedlemskap 400 400 

Familiemedlemskap 700 700 

Støttemedlemskap 250 250 

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 2021 
 

Budsjett for 2021 er strukturert i samsvar med vedtatt organisasjonsendring med fordeling av 

oppgaver mellom hovedlag og særidretter.  

Årsbudsjetter for særidrettsgruppene er behandlet i gruppenes årlige møter. 

 

Budsjett 2021: 

 

 

 

Styrets innstilling:  

Årsmøte vedtar fremlagte budsjett for 2021 med en omsetning på 14,27 mill. og overskudd  
på kr 992 000,-  
Årsmøtet ber styret bidra til at alle avdelinger for 2022 legger frem budsjetter med 5% overskudd.  
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SAK 10 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 

Organisering av Ranheim IL videreføres i 2021 i samsvar med vedtak om organisasjonsendring på 

årsmøtet i 2018 

Styrets innstilling: 
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SAK 11 Valg av revisor 
 

Tidligere revisor – Revisjonsgruppen er i løpet av 2020 blitt en del av RSM Norge AS 

Styrets innstilling: 

Styret gis fullmakt til å engasjere statsautorisert revisor til neste års revisjonsarbeid. 

 

SAK 12 Valg av styre og utvalg 
 

Valgkomitéen startet arbeidet med fysisk møte i Klubbhuset i september 2020. 

Tidligere nestleder Nina Antonsen ønsket seg ut av styret og Anne Kathrine Slungård takket ja til å bli 

ny nestleder. Stig Inge Eidsmo meldte seg inhabil i innstilling på nestleder 

Valgkomitèen ønsker å innstille Are Strandvik Aune som styremedlem. 

Dette er valgkomitèens innstilling til hovedstyre i RIL for 2021. 

Styret: 

Funksjon Navn: Valg Periode 

Leder Rune Venås Gjenvalg 1 år 2021-2022 

Nestleder Anne Katrine Slungård Ny for 2 år 2021-2023 

Styremedlem Tord Lien Ikke på valg 2020-2022 

Styremedlem Mari Cicilie Kvernberg Ny 2 år 2021-2023 

Styremedlem Andreas Dullum Gjenvalg 2 år 2021-2023 

Styremedlem Are S Aune Ny 2 år 2021-2023 

Varamedlem 1 Gry Fiksdal Ikke på valg 2020-2022 

Varamedlem 2 Torgrim Jacobsen Ny 2 år 2021-2023 

 

Kontrollkomite  

Funksjon Navn: Valg Periode 

Leder Gøril Bjerken Gjenvalg 2 år 2021-2023 

Medlem Unni Kristiansen Gjenvalg 2 år 2021-2023 

Varamedlem Geir Guldberg Ikke på valg 2020-2022 
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Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, 

eller gir styret rett til å oppnevne representanter: 

 

Funksjon Navn Valg Periode 

Representant 1 
 

Rune Venås Gjenvalg 1 år 2021-2022 

Representant 2 Anne Katrine Slungård Ny for 1 år 2021-2022 
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Valg av gruppestyrer, foreslått av gruppenes årlige møte 
 

Fotball Forslag Valgt Periode 

Leder  Håvard Ranum Håvard Ranum 2020-2021 

 Kristian Nordtømme Kristian Nordtømme 2021 

 Kornelia Lykke Kornelia Lykke 2020-2021 

 Andreas Dullum Andreas Dullum 2021-2022 

 Trine Bye Sagen Trine Bye Sagen 2021-2022 

 Cecilie Reinertsen Cecilie Reinertsen 2020-2021 

 Bjørn Egil Berg Bjørn Egil Berg 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

Friidrett Forslag Valgt Periode 

Leder  *Mangler *Mangler 2021 

 Torgrim Jakobsen Torgrim Jakobsen 2020-2021 

 Karl Asmund Rognøy 
Olsson 

Karl Asmund Rognøy 
Olsson 

2020-2021 

 Jon Morud Jon Morud 2021-2022 

 Pernille Wahlberg Pernille Wahlberg 2020-2021 

 Mari Sæther Mari Sæther 2020-2021 

 Marianne Aune Marianne Aune 2021-2022 

 Odrun Gederaas Odrun Gederaas 2020-2021 

 Rune Skjesol Rune Skjesol 2020-2022 

 Trygve Tegnander Trygve Tegnander 2020-2021 

    
 

Basket Forslag Valgt Periode 

Leder  *Carlos Hernandez 
Ut sinneværende 
sesong 

*Carlos Hernandez 
Ut sinneværende 
sesong 

2021 

 May-Lisbeth Norum May-Lisbeth Norum 2020-2022 

 Gaelle Basakci Gaelle Basakci 2021-2023 

 Eivind Nes Eivind Nes 2021-2023 

 Thomas Tybell Thomas Tybell 2021-2023 

 

 

 

 

Håndball Forslag Valgt Periode 

Leder  Ann Kristin Selmer Ann Kristin Selmer 2021 

 Rune S. Gerhardsen Rune S. Gerhardsen 2021 

 Bente Reiten Bente Reiten 2021 

 Bente Iren Finseth Bente Iren Finseth 2021-2022 

 Odd Morten Sørensen Odd Morten Sørensen 2021-2022 

 Sissel Kvam Sissel Kvam 2021-2022 
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Sykkel Forslag Valgt Periode 

Leder  Olav Sigurd Sandvik Olav Sigurd Sandvik 2021 

 Anders Solhaug Anders Solhaug 2021 

 Ole Kristian Sporsheim Ole Kristian Sporsheim 2021 

 Geir Ove Kjesbu Geir Ove Kjesbu 2021 

 Jan Biti Jan Biti 2021 

 

Allidrett Forslag Valgt Periode 

Leder  Bernt Skjemstad Bernt Skjemstad 2020-2021 

 Linda Trones Linda Trones 2020-2021 

 Egil Fjeldberg Egil Fjeldberg 2020-2021 

 Ina Løvlihagen Ina Løvlihagen 2020-2021 

 Ingrid Selle Østgård Ingrid Selle Østgård 2020-2021 

 Dorota Dudasova Dorota Dudasova 2020-2021 

 Stian Wraalsen Stian Wraalsen 2020-2021 

 Solveig Kvam Solveig Kvam 2020-2021 

 

Valgkomite 

Styret fremmer forslag til følgende valgkomite: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Stian Reinertsen Ny for 2 år 2021-2023 

Medlem Stig Inge Eikemo Ikke på valg 2020-2022 

Medlem Katrine A. Haugen Ny for 1 år 2021-2022 

*Varamedlem  På valg 2021-2023 

 

Utmerkelseskomite 
 

Styret fremmer forslag til at etablering og valg av utmerkelseskomite formaliseres i vedtekter. For 

fremtiden innstilles disse av valgkomiteen men styret foreslår at følgende velges på dette årsmøtet: 

Funksjon Navn Valg Periode 

Leder Lars Morten Brobakk Ny for 2 år 2021-2023 

Medlem Steinar Rokkones Ny for 1 år 2021-2022 

Medlem Nina Bakken Antonsen Ny for 2 år 2021-2023 

Varamedlem Asbjørn Olsson Ny for 1 år 2021-2022 

 

Årsmøte slutt! 
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VEDLEGG:            
Lov for Ranheim IL, sist vedtatt 21.3 .2018 

Årsberetning fra avdelingene 
o Fotball 

o Håndball 

o Friidrett 

o Basket 

o Sykkel 

o Allidrett 
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