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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 vedtaksfør dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 

tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksfør, kan 

det innkalles til årsmøtet på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

6) På årsmøtet kan det 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 vedtaksfør dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 

tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksfør, kan 

det innkalles til nytt årsmøtet 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 lovnorm § 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. 
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SAK 2.  Godkjenne innkalling, sakliste 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 8 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 teller 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 ved 

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  

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 Forslag: Anne Sophie Hunstad 

Referent Forslag: Administrasjonen 

 

SAK 4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

  
 Navn 

1. Kvinne valgt på årsmøte 

2. Mann valgt på årsmøte 
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SAK 5  Årsberetning 

 
Styrets sammensetning i 2022 
 

Leder:   Tord Lien  

Nestleder:  Anne Kathrine Slungård 

 

Styremedlemmer: Mari Cecilie Kvernberg 

   Trine Kambuås 

   Andreas Dullum 

   Rune S. Gerhardsen 

 

Varamedlemmer: Gry H. Fiksdal 

   Torgrim Jacobsen 

 

Valgkomite:  Stian Reinertsen (leder) 

   Elin Thorsvik 

   Vegard Helland 

Varamedlem: Peder N. Veiseth 

       

Revisor:  RSM Norge AS 

 

Kontrollkomite:  Gøril Bjerken 

   Unni Kristiansen 

   Geir Guldberg 

    

 

Styret består av 3 kvinner og 3 menn. 

 

Styremøter 
Det er avholdt 12 faste styremøter, hvor 34 saker er behandlet. 
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Generelt 

 
Med god organisering og tilrettelegging i avdelingene, har vi lyktes med å gjennomføre tilrettelagt 

aktivitet dette året. Dette i tråd med nasjonale og kommunale retningslinjer. Utfordring for alle 

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

Året 2022 har vært sterkt preget av byggeprosjektet «Ranheim Aktivitetshall». Hallen ble overtatt 21. 

februar 2022, 6 uker senere enn planlagt. Årsak til at hallen ikke ble overtatt 2. januar 2022 skyldes 

pandemi og transportutfordringer for materialleveranser. Videre ble utendørsdelen av prosjektet 

først ferdigstilt juni 2022 

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

fotballaktivitet. Dette arbeidet har vært preget av mye medieomtale og er et pågående arbeid.  

Fotball bredde har ifølge sin sportsplan en underdekning på ca. 50 timer pr.uke som pr.d.d. løses ved 

leie av anlegg utenfor idrettsparken, samt overbruk på egne baner. Dette er ikke en holdbar 

situasjon, og vi opplever økning i aktivitet som krever strakstiltak.  

I forbindelse med rehabilitering, utvides bane 3 til en dobbel 7 bane, samt noe utvidelse av bane 2 

som vil redusere behovet med ca 20 timer.  

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

fortsette i 2023 med formål om å utjevne behov og tilgjengelighet for baneflate. 

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

og bedre kommunikasjon. Daglig ledere har gjennomført 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. Arbeidet fortsettes i 

2023. 

Styret og administrasjonen mener idrettslaget har jobbet iherdig i 2022, med utfordringer rundt 

økonomi.  Administrasjonen har gjennomført arbeidet i tråd med vedtekter og organisasjonsplan. 

Arbeidet rundt organisasjonsutvikling vil ha stort fokus inn i 2023 for videreutvikling av idrettslaget. 

Dette i tråd med innføring av ny organisasjonsstruktur vedtatt på årsmøte 2018. 

Økonomi 

 
Totalt for Ranheim IL med alle avdelinger er det et regnskapsmessig under skudd på kr 4 064 569 

(se regnskap med noter). Hovedlaget har et underskudd på kr 77 532 dette etter finansposter.  

Idrettshall har et underskudd på kr. 1 931 870 etter finansposter, som skyldes forsinket ferdigstillelse 

og redusert inntektspotensialet. Her er det også kommet på en del behovsrelaterte kostnader i 

forbindelse med drift. 

Det er utført aktiv styring av driftskostnader med oppfølging og kontroll av klubb og avdelinger 

igjennom regnskapskontor. 

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

medlemmer da restriksjoner opphørte. Overskuddet ga også nødvendig egenkapital til de iverksatte 

investeringsprosjekter i aktivitetsanlegget.  
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Administrasjon og drift  

 
I Ranheim IL er det 4 faste ansatte i administrasjonen, hvorav 1 mann og 3 kvinner. Det er også flere 

som får utbetalt diverse honorarer for ulike engasjement i løpet av året, men som ikke er ansatt.  

Idrettslaget gjennomførte virksomhetsoverdragelse av drift til Kjeldsberg eiendomsforvaltning juni 

2022.  I tillegg er det innført kjøpte tjenester for renhold i klubbhus og aktivitetshall. 

I avdelingene er det 27 hel- og deltidsansatt. 

Styret har ut fra vurderinger av Idrettslagets 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 3700 medlemmer og aktivitetstall viser 2600 

aktive medlemmer.  

Aktive medlemmer mellom 6 -19 år, som LAM tildeles etter, utgjør 2227 barn og unge. I tillegg 

kommer Allidrett som registreres som idrettsskole med ca 190 antall utøvere. 

 

Organisasjon  
Oppfølging av vedtaket om en klubbstyrt organisasjonsmodell har hatt fokus på følgende i 2022:  

• 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 gjennomført virksomhetsoverdragelse sett i sammenheng med ny hall  fom 1.6.22 

som består av 1 driftsleder og  2 stillinger fordelt på 3 arbeidstakere for ivaretagelse av 

driftsoppgaver knyttet til virksomheten.  

• Samarbeidsforum  

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 gjennomført 2 møter i 2022.  

• Årlige møter 

Årlige møter i særidrettene er viktige for medvirkning og involvering fra klubbens 

medlemmer. Gjennomføring av disse som fysiske møter, med gode innkallingsrutiner og 

distribuerte årsberetninger er en forutsetning for et godt klubbdemokrati. 
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Anleggsutbygging 
 

Idrettshall.  

Ranheim Aktivitetshall ble etablert som landets første paraidrettssenter og ble tatt i bruk med  

midlertidig brukstillatelse 21. februar 2022. Utendørsdelen ble ferdigstilt 1.juni 2022. 

Anlegget har 5 aktivitetsflater samt garderobesett for fotballanlegget. Videre er det etablert 

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

for eierskap og drift av denne. Det ble foretatt en emisjon i slutten av 2021, hvor 50% av eierskapet 

ble kjøpt av Zolen og Månen AS (eiere av tribunebygg). 

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. I 2021 ble det i bystyremøte 28. april 

2021 bedt kommunal direktøren om utredelse av alternativ plassering for en 11-bane i bydelen. 

Dette som et resultat av ny regulering for Overvik. Pr.31. desember 2021 har ikke 

kommunaldirektøren levert på denne bestillingen. RIL jobber videre for innspill til kommunen sett i 

sammenheng med høringer til KPA, sentrumsplan og skoleplan. 

Status pr.31. februar 2022:  

• Anlegget står oppført som uprioritert anlegg på idrettsrådets prioriteringsliste. 

• Grunneier jobber med alternativ plassering til formålet. 

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

• Rehabilitering av bane 2 og 3 kan gjøres etter politisk behandling i bystyret, hvor vedtaket ga 

rom for utvidelse mot øst for etablering av 2 stk. 7 baner. Prosjekteringsgruppe etableres. 
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Marked 

 
Det er i 2022 videreført avtale om markedssamarbeid med Ranheim IL og Ranheim Fotball Topp, slik 

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

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

klubben, samkjøring og organisering av nye avtaler. I tillegg bistå avdelinger med markedsarbeid for å 

bedre inntektsmuligheter. 

Hovedfokus har vært ny aktivitetshall, samt bedring av inntektspotensialet for avdelinger. 

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. Samtidig som det understrekes at den ydmykheten og dedikasjonen vi viser ovenfor 
omgivelsene må opprettholdes i fremtiden. 
  
Derfor er det gledelig at de fleste av våre samarbeidspartnere har forlenget sine partneravtaler. Og 
en del er signert for flere år.  
I tillegg har vi flere potensielle partnere som vi tror vil skrive samarbeidsavtale for 2023. 
Navnerettighet for Ranheim Aktivitetshall er ikke solgt. 2023 vil være et godt år å kunne gjøre det i, 
da hallen har etablert seg og vi har «bodd oss til». Og gjennom det han en langsiktighet ift. 
arenanavn. 
 
En viktig avtale som skrives for Ranheim Idrettslag dette året er ny utstyrsavtale. Inneværende avtale 
er utgående i 2023, og ny skal forhandles. Det er viktig at Idrettslaget og Fotball Topp drar felles 
synergi av hverandre for å sikre en best mulig utstyrsavtale for våre utøvere 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 – se vedlegg m/ hyperkoblinger 

• Fotball  

• Håndball  

• Friidrett 

• Basket  

• Sykkel  

• Allidrett 

 

Ranheim 13.03.2023 

 

 

Tord Lien (leder)     Anne Kathrine Slungård (nestleder) 

 

Trine Kambuås (styremedlem)   Andreas Dullum (styremedlem)  

 

Rune S. Gerhardsen (styremedlem)  Mari Cecilie Kvernberg (styremedlem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ranheimfotball.com/wp-content/uploads/2023/03/Arsberetningen-for-2022.pdf
https://handball.ril.no/wp-content/uploads/2023/02/Arsrapport_for_2022_Ranheim_haandball_kopi_Ann_Kr.pdf
https://www.ril.no/wp-content/uploads/2023/03/Arsberetning-2022-Ranheim-IL-Fri.pdf
https://www.ril.no/wp-content/uploads/2023/03/Arsberetning-2022-RIL-Basketball-1.pdf
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SAK 6.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

Årsregnskap 2022 Ranheim idrettslag fra revisjon 
 

 

 

file:///C:/Users/runve/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Regnskap/2019/Årsregnskap%202018%20-%20RIL.PDF
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Sammenstilt årsregnskap avdelinger 2022 
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Kontrollkomiteens rapport 2022 

STYREMØTER 

Kontrollkomiteen har fått både innkalling og referat fra styremøtene. Møtereferatene viser at 

innkalling og referat er blitt godkjent i påfølgende styremøte. Referatene viser at også at styret har 

vært beslutningsdyktig i alle møtene. 

ØKONOMI/REVISJON 

Etter to år med koronapandemien har aktiviteten tatt seg opp, selv om det ikke var så lett etter 

nedgangen i to år. Ranheim Idrettslag er ett av de største breddeidrettslagene i Trøndelag med mange 

avdelinger og dermed stor aktivitet. 

8. mars 2023 sendte Daglig leder og Styreleder brev til revisjonsfirmaet RSM Norge AS med en 

gjennomgang av ulike forhold avgjørende for regnskapet. Her er Ansvarsforhold svært viktig. Daglig 

leder og Styreleder har oppfylt sitt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og regnskapet gir 

dermed et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. Ellers er alle 

transaksjoner registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 

I tillegg har RIL tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller heftelser 

på lagets eiendeler, med unntak av dem som kommer fram av noter til årsregnskapet. 

Samtidig er underskuddet stort for 2022. Det må det naturligvis arbeides med i 2023. Men så er det 

slik at revisjonsfirmaet gir en slik dom over regnskapet: 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Revisjonen skriver videre at grunnlaget for konklusjonen er gjennomført i samsvar med International 

Standars on Auditing (ISA-ene). 

 GJELDENDE VEDTEKTER 

Kontrollutvalget mener at Ranheim Idrettslag arbeider i samsvar med klubbens vedtekter, 

årsmøtevedtak og strategier. 

AVSLUTNING 

Ranheim Aktivitetshall er et nytt landemerke på Ranheim. Hallen var ferdig rundt årsskiftet i fjor. Men 

fredag 18/3 2022 var det åpnings- markering med mang gode taler, skryt av RIL for Parahallen og fram 

visning av både bredde- og paraidrett. 

Generelt er det Kontrollkomiteens oppfatning at Ranheim Idrettslag har en sterk posisjon og et godt 
omdømme i lokalsamfunnet. Det er også grunn til å framheve at Ranheim Idrettslag har et nært og 
godt samarbeid med Ranheim Toppfotball. Det er meget viktig for hele idrettsmiljøet på Ranheim. 
 
                            
              
 Ranheim, 150323 
 
 Gørild Bjerken 
 Unni Kristiansen 
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Revisors beretning 
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SAK 7.  Behandle innkomne forslag og saker  

7.1  saker fra Friidrett 
Vi i friidretten har 4 saker som vi ønsker behandlet på årsmøtet. 
Deriblant fastsettelse av møtedatoer for SU møtene slik at det blir avholdt 4 stk som vedtatt. 
 
De tre andre sakene vi har meldt inn går på fordeling av inntekt dugnader, grasrotandel og 
sponsormidler. 
I tillegg til fordeling ønsker vi større transparens slik at vi kan se avtalene som blir inngått på vegne av 
oss. 

 
Pernille Wahlberg,  

Friidrett 

91732311 

7.1.1 Fordelingsnøkkel halldugnader 

 

Styrets innstilling til årsmøte:  Avvises da dette må behandles i budsjett arbeid som er avsluttet for 

2023 
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7.1.2 Fordeling marked/samarbeidsavtaler 
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Styrets innstilling til årsmøte:  

Avvises da dette må behandles i budsjett arbeid som er avsluttet for 2023 
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7.1.3 Forslag fastsettelse av dato for samarbeidsutvalgsmøte  

 

Styrets innstilling til årsmøte:  

 Settes i årshjul etter konst. av nytt styre som fastsetter møtedatoer frem til neste årsmøte. 
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7.1.4 Forslag om endring i fordelingsnøkkel grasrotandel 

 

Styrets innstilling til årsmøte:  

Avvises da dette må behandles i budsjett arbeid som er avsluttet for 2023 

 

7.1.5  Sak angående opptak i fleridrettsforbund 
 

Etter bygging av Idrettshall har gruppering av «godt voksne» etablert seg med aktivitet på dagtid. 

Denne grupperingen ønsker nå og etablere avdeling i idrettslaget for utøvelse av sin aktivitet. 

Grupperingen har dannet et uformelt styre som er klare til å iverksette avdelingen for boccia og 

teppecurlig.  

 

Styrets innstilling til årsmøte:  

Årsmøte gir administrasjonen/styret fullmakt til etablering og implementering i organisasjonen for 

avdeling for Boccia og teppecurlig.  Det må etableres avd.styre samt at avdelingen vil bli en del av 

internkost.fordeling 

 

7.1.6 Sak  fotball bredde angående Futsal som egen avd. i RIL under sportslig admin. Fotball bredde 

Sak – Futsal inn som egen særidrett i RIL, under admin. av Fotballavdelinga 

 

Motivering: 

• Futsal er en særidrett i vekst. I denne veksten er det en naturlig sterk tilknytning til 

fotballavdelinga. I 2018 kom de første spørsmålene fra Futsal, ved Stian Reinertsen, om deres 

innplassering i RIL. Inntil man fant svaret på dette, skulle fotball administrere Futsal-aktiviteten, da 

den likevel spant ut ifra lagenes ønske om slik aktivitet. 

• Futsal som tilbud til alle lagene i ungdomsfotballen ble første gang realisert i sesongen 

2021/2022, og har vedvart fram til nå. Utgiftene knyttet til denne aktiviteten er ikke balansert ut med 
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inntektene aktiviteten har skapt. Inntekter treningsavgift 70.000 og netto Indoor 160.000,-, gir 

230.000,- Med kostnader på over 365.000,- så var Futsalaktiviteten økonomisk et rent tapsprosjekt 

for fotballen i 2022, med underskudd på omlag 135.000. 

 

Påmelding seriespill:     48.000,- 

Dugnad lag indoor:     20.000,- 

Utstyr:       24.000,- 

Leie Autronica:      61.000,- 

Halleie:    126.000,- 

Admin 340 t.:      86.000,- 

Totalt kostnad:   365.000,- 

 

• Både treningsavgifta og LAM må bli en tydeligere del av Futsal sine inntekter for at 

aktiviteten skal vedvare og i særdeleshet dersom den skal utvikles til mere aktivitet, som da øker 

utgiftene på hall, utstyr etc. 

Forslag til vedtak: 

I. Futsal etableres som egen særidrett inn i RIL. 

II. Administrativt legges Futsal inn under Fotballavdelinga, der både budsjett, personell, Indoor-

Cup, utstyr, påmeldinger, forsikringer, lisenser, seriesystem og kommunikasjon i hverdag tilhører 

ansvaret. 

Styrets innstilling til årsmøte:  

Årsmøte gir administrasjonen/styret fullmakt til etablering og implementering i organisasjonen for 

avdeling for Futsal.  Gjøres i samarbeid med sportsadmin. Fotballbredde. 

Det må etableres avd.styre samt at avdelingen vil bli en del av internkost.fordeling 

 

 

7.1.7 Oppfølgningssak årsmøte 2022 sak 7.2  fra fotball bredde. Drift og vedlikehold Markaplassen 

skole Ref. sak 7.2 i årsmøte 2022. 

Etter årsmøte i 2022 ble det, av medlemmene, fremlagt signert avtale mellom RIL og Trondheim 

kommune angående vedlikehold av banen på Vikåsen. Dette på tross av at styrets vurdering og 

innstilling sier at avtalen aldri ble signert. I avtalen står det at en forutsetning for inngåelse av avtalen 

er at Ranheim benytter arealet til fritids- og idrettsrelatert aktivitet.  

Hvorfor vedlikeholder ikke Ranheim IL banen slik avtalen sier at man skal gjøre?  

Vedtaket på årsmøte 2022: «Hovedstyret tar initiativ til å vurdere lettere driftsansvar for banen ved 

Vikåsen skole/Markaplassen ungdomsskole. Dette må gjøres i samarbeid med Trondheim kommune 

hvor eventuelt prinsipper og omfang må avklares nærmere før det inngås ny avtale» 
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Hva er konklusjonen på denne vurderingen som er gjort i samarbeid med Trondheim kommune? 

 

Styrets innstilling til årsmøte: 

Styret ber årsmøte om at det realitetsbehandles behov for RIL aktivitet på nærmiljøanlegg. 

Det er ikke mulig å fastsette treningstid, samt at dette anlegget benyttes som skolegård.  

 

7.1.8 Sak fra Basket angående halldugnad Sak 1. 

Forslag 

Alternativ 1 

Basketball avdelinga tar ansvaret og hele inntekten går til tilsynsavdeling. RIL håndball kan likevel få  

tilgang til tilsynstreninger i feriene sammen med basketball avdelinga. 

Alternativ 2 

Oppgave fordeling fortsetter slik det er nå. Vi går bort fra tidligere fordelingsnøkkel 60/40 deling  

mellom avdelinger og hovedlag. Ny fordelingsnøkkel vedtas, 90/10 deling mellom avdelinger og  

hovedlag. 

Bakgrunn for saken 

Trondheim kommune betaler for hallvaktsdugnad og for basketball avdelinga så er dette den  

dugnaden som krever mest ressurser og gir oss sikre inntekter. 

Flesteparten av oppgavene rundt hallvakt er overlatt til hallvaktansvarlig i avdelingen. RIL adm. har 

noen oppgaver, men blir et unødvendig mellomledd mellom oss og kommunen. Det hadde vært  

mest hensiktsmessig om vi hadde forholdt oss til kommunen direkte. Det hadde blitt mye mer  

oversiktlig og koordinert dette direkte mot kommunen som oppdragsgiver. 

Oppgaver RIL adm. utfører er: 

• Søke om tilsynsvakter Trondheim kommune, og være avtaleansvarlig 

• Fordele hallvaktene til avdelingene i klubben i starten av sesongen 

• Være kontaktleddet mellom Trondheim kommune og klubben 

• Være kontaktleddet mellom hallvaktsansvarlig i avdelingen og klubben 

• Oppdatere info i hallvakts-permen i vaktbua i samarbeid med ansvarlig avdeling hvis ønskelig 

• Holder kontakten med vaktmester ved mangler i hallen og sørge for at disse blir rettet 

• Fjerne gjenglemt tøy med jevne mellomrom og levere dette til klescontainere 

 

 

Styrets innstilling til årsmøte:  

Avvises da dette må behandles i budsjett arbeid som er avsluttet for 2023 
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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 2024  økes med 50,- for enkelt- og 

familiemedlemskap. Støttemedlemskap opprettholdes som 2023. Gruppestyrene gis fullmakt til å 

fastsette sine egne aktivitetsavgifter. 

Styrets innstilling: 

Post 2023 Forslag 2024 

Enkeltmedlemskap 400 450 

Familiemedlemskap 700 750 

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 2022 
 

Budsjett for 2023 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 2023: 

 

 

 

 

Styrets innstilling til årsmøte:  

Årsmøte vedtar fremlagte budsjett for 2023 med en omsetning inkl. hall/utbytte fra Ranheim 
Parkering AS på 18,5 mill. og overskudd på kr 1,21 mill. kroner. 
 
Årsmøtet ber styret bidra til at alle avdelinger for 2024 legger frem budsjetter med 5% overskudd.  
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SAK 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 

Organisering av Ranheim IL videreføres i 2023 i samsvar med vedtak om organisasjonsendring på 

årsmøtet i 2018. 50 % eierskap i Ranheim Parkering AS er inkludert sammen med markedssamarbeid 

med Ranheim IL Fotball Topp. 

 

 

Styrets innstilling: 

Organisasjonsplan som fremlagt videreføres 

 

 

SAK 11. Valg av revisor 
 

Styrets innstilling: 

Styret gis fullmakt til å engasjere statsautorisert revisor til neste års revisjonsarbeid. 
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SAK 12. Valg av styre og utvalg 

Valgkomiteens innstilling 
Valgkomitéen startet arbeidet med fysisk møte i Ranheim Aktivitetshall i januar 2023, og har deretter 

fulgt opp medlemmer på valg, samt nye kandidater for rekruttering, individuelt. Etter individuelle 

samtaler med alle på valg, ble det kalt inn til nytt møte i komiteen i februar. Leder har også i forkant 

hatt en lengre prat med både daglig leder og leder av styret for status styrearbeid siden forrige valg. 

Resultatet er at valgkomitèen ønsker å innstille Anne Sophie Hunstad som nytt styremedlem. Anne 

Sophie har lang fartstid i idretten, både som aktiv utøver, idrettsleder og politiker. Hun har hatt en 

rekke verv innen friidrett, fotball og sykkel. Hun erstatter Mari Cicilie Kvernberg som trer av etter 

lang og tro tjeneste i hovedlagsstyret. I tillegg får styret inn en aktør fra friidretten, da Torgrim 

Jacobsen også fratrer som varamedlem etter mange år i dette vervet. Valgkomiteen ønsker å innstille 

Bjørn Vik Mo som nytt varamedlem kommende periode. Bjørn har lang erfaring fra mange ulike 

styreverv, har sjølv barn i idrettslaget og er genuint interessert i idrettslagets ve og vel.  Anne 

Kathrine Slungård går på en ny periode som nestleder. Det er vi meget glade for, da hun gjennom 

uavhengig innberetninger synes å tilføre styret en sterk sans og kompetanse på helhet og 

innbyggerinvolvering gjennom idrettslaget. Hun er også åpenbart en god sparringspartninger for 

både leder, Tord Lien, og daglig leder, Arne Kristian Fredriksen. Gode skussmål gis også Andreas 

Dullum og Rune Gerhardsen som innstilles til en ny periode begge to.  

Dette er valgkomiteens innstilling til hovedstyret i RIL for 2023. 

Styret: 

Funksjon Navn Gjenvalg Valgkomiteens Innstilling For periode 

Leder Tord Lien Ikke på valg Tord Lien 2022-2024 

Nestleder Anne Kathrine Slungård Ja Anne Kathrine Slungård 2023-2025 

Styremedlem Trine Kambuås Ikke på valg Trine Kambuås  2022-2024 

Styremedlem Andreas Dullum Ja Andreas Dullum 2023-2025 

Styremedlem Rune Gerhardsen Ja Rune Gerhardsen  2023-2025 

Styremedlem Mari Cicilie Kvernberg Nei Anne Sophie Hunstad 2023-2025 

Varamedlem Gry Fiksdal Ikke på valg Gry Fiksdal 2022-2024 

Varamedlem Torgrim Jacobsen Nei Bjørn Vik Mo 2023-2025 

 

 

Kontrollkomite  

Valgkomiteen anbefaler at kontrollkomiteen utnevner en leder av sitt arbeid. Dette av rene 

kommunikasjonsstrategiske hensyn, og da spesielt eksternt. Dette trenger ikke nødvendigvis å 

påvirke de interne arbeidsprosessene, men gjør det enklere for aktører utenfra å ha et fast 

kontaktpunkt for dialog. Dette er også egnet struktur for alle øvrige komiteer. Leder Gøril Bjerkan 

ønsker ikke gjenvalg. Valgkomiteen innstiller dermed Unni Kristensen som leder og Odd Arne 

Steffensen som nytt medlem av kontrollkomiteen. 

Funksjon Navn Gjenvalg Valgkomiteens Innstilling For periode 

Leder Gøril Bjerkan Nei Unni Kristensen 2023-2025 

Medlem Unni Kristensen Omdisp. Odd Arne Steffensen 2023-2025 

Varamedlem Geir Guldberg Ikke på valg Geir Guldberg 2022-2024 

 

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

eller gir styret rett til å oppnevne representanter: 
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Funksjon Navn Valg Periode 

Representant 1 Tord Lien Ny for 1 år 2022-2023 

Representant 2 Anne Kathrine Slungård Ny for 1 år 2022-2023 

 

Utmerkelseskomite 

Det er uttalt av komiteens medlemmer at kriteriene for utmerkelsene burde vært revurdert i lys av 

idrettslagets utvikling, nye funksjoner og roller. Det bør gjøres før 125-årsjubileet i 2026. 

Ettersom dette ikke er en hastesak, så vil valgkomiteen derfor komme med ei anmodning om at 
denne komiteen administreres av klubbens administrasjon, både hva gjelder fremtidig besetning, 
funksjoner og kriteriesett. En valgkomiteene synes ikke alltid å ha gode forutsetninger for å kunne 
både fornye og vedlikeholde utmerkelseskomiteens besetning. Valgkomiteen har derfor ikke innstilt 
ny kandidat som erstatter for Nina Bakken Antonsen, som nå ønsker å fratre dette vervet.  
 

Funksjon Navn Gjenvalg Valgkomiteens Innstilling For periode 

Leder Steinar Rokkones Ikke på valg Steinar Rokkones 2022-2024 

Medlem Lars Morten Brobakk Ja Lars Morten Brobakk 2023-2025 

Medlem Nina Bakken Antonsen Nei Kvinne 2023-2025 

Varamedlem Asbjørn Olsson Ikke på valg Asbjørn Olsson 2022-2024 

 

 

Valg av gruppestyrer, foreslått av gruppenes årlige møte oppdateres etter siste årlige 
avd.møte  

Fotball Forslag Valgt Periode 

Leder  Kristian Nordtømme Kristian Nordtømme 2023-2024 

Nestleder Anders Jullumstrø Anders Jullumstrø 2023-2025 

 Karin Roeleveld Karin Roeleveld 2023-2025 

 Andreas Dullum Andreas Dullum 2023-2025 

 Håvard Ranum Håvard Ranum 2023-2024 

 Cecilie Reinertsen Cecilie Reinertsen 2023-2024 

 Bjørn Egil Berg Bjørn Egil Berg 2023-2025 
 

 

 

 

 

 

 

Håndball Forslag Valgt Periode 

Leder  Ann Kristin Selmer Ann Kristin Selmer 2022-2024 

 Rune S. Gerhardsen Rune S. Gerhardsen 2022-2024 

 Bente Reiten Bente Reiten 2022-2024 

 Bente Iren Finseth Bente Iren Finseth 2023-2025 

 Stine Dahl Olsen Stine Dahl Olsen 2023-2025 

 Sissel Kvam Sissel Kvam 2023-2025 

 Tonje Aune Tonje Aune 2023-2025 

 Laila Arnesen Laila Arnesen 2023-2025 

 Øyvind Børresen Øyvind Børresen 2023-2025 
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Friidrett Forslag Valgt Periode 

Leder  Pernille Wahlberg  Pernille Wahlberg 2022-2024 

Nestleder Roger Lien Roger Lien 2022-2024 

 Rune Skjesol Rune Skjesol 2022-2024 

 Marit Lie-Nordsjø Marit Lie-Nordsjø 2022-2024 

 Egil Fjeldberg Egil Fjeldberg 2023-2025 

 Marianne Aune Marianne Aune 2023-2025 

 Odrun Gederaas Odrun Gederaas 2023-2025 

 Jorunn Vigdal Jorunn Vigdal 2023-2025 
 

Basket Forslag Valgt Periode 

Leder  Carlos Hernandez 
 

Carlos Hernandez 2023-2024 

 May-Lisbeth Norum May-Lisbeth Norum 2022-2024 

 Thor Halvor Frivold Thor Halvor Frivold 2023-2025 

 Eirik Bjørge Mjønes Eirik Bjørge Mjønes 2023-2025 

 Camilla Hjelen Camilla Hjelen 2023-2025 

 Vinicius Santos Silva Vinicius Santos Silva 2023-2025 

 

Sykkel Forslag Valgt Periode 

Leder  Olav Sigurd Sandvik Olav Sigurd Sandvik 2021-2023 

 Anders Solhaug Anders Solhaug 2021-2023 

 Ole Kristian Sporsheim Ole Kristian Sporsheim 2021-2023 

 Geir Ove Kjesbu Geir Ove Kjesbu 2021-2023 

 Jan Biti Jan Biti 2021-2023 

 

Allidrett Forslag Valgt Periode 

Leder  Hanne Ringen Hanne Ringen 2022-2023 

 Linda Trones Linda Trones 2021-2023 

 Egil Fjeldberg Egil Fjeldberg 2021-2023 

 Ina Løvlihagen Ina Løvlihagen 2021-2023 

 Thorbjørn Moe Thorbjørn Moe 2022-2023 

 Solveig Kvam Solveig Kvam 2022-2023 

 

Valgkomite 
Styret fremmer forslag til følgende valgkomite: 

Funksjon Navn Forslag Periode 

Leder Stian Reinertsen (ikke 

gjenvalg) 

Vegard 

Helland 

2023-2025 

Medlem Elin Thorsvik Ikke på valg 2022-2024 

Medlem Vegard Helland  Ikke besatt 2023-2025 

*Varamedlem Peder N. Veiseth Ikke på valg 2022-2024 
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Eierepresentant generalforsamling i Ranheim Parkering AS  
Styret fremmer Anne Kathrine Slungård som eierepresentant til Ranheim Parkering AS 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Årsmøte slutt! 

 

VEDLEGG:            

Lov for Ranheim IL, sist vedtatt 21.3 .2018 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ril.no/idrettslaget/ranheims-lov/

