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Sakliste                                                                                                                
Årsmøte i Sandvollan IL  
Onsdag 19.mai 2021, kl 20.00 
Digitalt møte, Teams 

 
Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling, møtedeltakere og 
sakliste  
Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å 
underskrive protokollen  
Sak 3: Årsmelding  
Sak 4: Regnskap for 2020 
Sak 5: Budsjett for 2021 
Sak 6: Innkomne saker  
Sak 7: Valg  
Valgkomiteen legger fram sin innstilling på årsmøtet.  
 
 

 

Tilstede på møtet: 

Unn-Elisabeth T. Kristiansen, Margrete Haugum, Nina Kvam, Odd-Arne Lundring og Einar 
Nilsen. 

 

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling, møtedeltakere 
og 
Sakliste. 
Godkjent av årsmøtet. 
 

Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og 2 
representanter til å 
underskrive protokollen 
 
Møteleder: Unn-Elisabeth T. Kristiansen. Sekretær: Einar Nilsen. Representanter til å 
underskrive protokollen: Nina Kvam og Odd-Arne Lundring. 
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Sak 3: Årsmelding  

Årsmelding fra styret i SIL 
Styret har bestått av Unn- Elisabeth T. Kristiansen (leder), Einar Nilsen (nestleder), Kari 
Johanne Skjellegrind (økonomiansvarlig), Odd- Arne Lundring (leder anlegg), Nina Kvam 
(leder arrangement og aktivitet) og Margrete Haugum (sportslig utvalg).  

Hovedlaget i Sandvollan IL har ikke hatt fysiske møter etter årsmøtet i 2020. Det har vært 
gjennomført styremøter via teams.  

Hovedinntekten til idrettslaget er Sandvollan bingo, men i 2020 ble det mye mindre 
inntekter pga pandemien. Idrettslaget har fått kompensert noe av tapte inntekter. Det har 
heller ikke blitt inntekter ifht andre arrangement/aktiviteter. Bingoen ble forsøkt 
gjennomført høsten 2020, men ble igjen avlyst da smitten økte.  

SIL var 100 år i 2020. Planlagte aktiviteter ble avlyst. Men vi fikk feiret med kake og kaffe da 
gapahuken på Vennåstjønna ble offisielt åpnet høsten 2020. Det var ordfører Ida Stuberg 
som stod for åpningen. Styret i SIL retter en stor takk til den fantastiske dugnadsinnsatsen 
som er lagt ned. Gapahuken er flittig brukt og vi håper også dette fortsetter framover.  

I 2020 ble det også åpnet en ny tursti på Sandvollan, «Mellom Bakka og Berg». Denne og alle 
våre andre turløyper har blitt flittig brukt i løpet av 2020 (sommer som vinter), og Stornesøra 
og kunstgressbanen har også mye «coronavennlig «aktivitet.  

Styret vil rette en takk til alle de frivillige som stiller opp som trenere, lagledere, heiagjeng, 
dugnadsgjeng, brukere av skiløyper, trimkasser, turvenn og ellers av alt aktivitet innebærer.  

 

Oversikt over æresmedlemmer, hedersmerke og mottaker av Fair Play pris i SIL: 

Æresmedlemmer i SIL:  

Harald Kvam 
Jan Erik Løkke 
Kjell Aasebø 
Jostein Berg 
Bjørn Kyrre Tronhus 
Ingvald Grønnesby 
Øyvind Skogvold 
Margrete Haugum 
   

Hedersmerke SIL:  

Odd Brovold 
Steinar Grønn 
Torbjørn Waagan  
Ove Grubbmo 
Bjørn Aasheim 
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Gunnar Storli 
Johan Moberg 
Per Odd Gustavsen 
Toril Gustavsen 
Arne Aasheim 
Rolf Harry Dullum 
Kjell Aas 
Asgeir Kluken 
Arna Agle 
Margrete Haugum 
Tore Fjerstad 
Ole Jørgen Bragstad  
 

Fair Play pris: 

Ove Grubbmo 
Per Kåre Myhren 
 

 

 

For hovedstyret 

 

Unn- Elisabeth T. Kristiansen    Einar Nilsen 

 

 

Kari Johanne Skjellegrind    Odd- Arne Lundring 

 

 

Nina Kvam      Margrete Haugum 

 

 
 

Sandvollan 23.3.21 

 



  Sandvollan Idrettslag Org.nr 983 804 047 
 

side 5 
 

 

Årsmelding fotballgruppa 2020 

Fotballgruppa/Sportslig utvalg (SU) har i 2020 bestått av: 

Gjøran C. Skjellegrind Sportslig leder 

Margrete Haugum Barnefotballansvarlig 

Torgunn Brandtzæg Rekrutterings-/ og oppstartsansvarlig samt ansv. Politiattest 

Renate R. Oppebøen Dommeransvarlig og Fair play-ansvarlig, banedisp 

Ole Jørgen Bragstad Trenerveileder 

I tillegg har Odd Åge Skage (Innkjøp/samarbeidspartnere) hatt tilknytning til SU gjennom 
sesongen. 

Sesongen 2020 var det året da Sandvollan fotball skulle iverksette kvalitetsklubbaktiviteten 
for fullt etter å ha blitt sertifisert til kvalitetsklubb i 2019. Samtidig skulle også klubben leve 
opp til barnefotballprisen som klubben fikk på slutten av 2019. Den 12. mars stengte landet 
ned på grunn av covid-19 og fotballaktiviteten ble satt på vent og vi måtte improvisere når 
mulighetene kom. 

Til påske åpnet vi opp for uorganisert trening på kunstgressbanen med plakater og det ble 
satt dit håndsprit og såpevann. Vi erfarte at mange brukte banen og da valgte vi å legge til 
rette for det i stedet for å forsøke å stenge den. 

Etter hvert ble det åpnet opp for treninger med avstand, noe vi satte i gang når vi fikk 
muligheten. Vi erfarte at øvelsesbanken i sportsplanen var til stor nytte. Kick-off ble avlyst, 
men 6-åringene startet opp med en mini kick-off og treninger i mai. Planlagt Sandvollan cup i 
juni ble avlyst. 

På høsten ble det gjennomført seriespill og barnefotballkvelder med smittevernstiltak og 
registrering av spillere og publikum. 

Lag 

Sandvollan har sesongen 2020 stilt med følgende lag: 

G11 har deltatt i kretsserien med Stian Manka og Gjøran Skjellegrind som trenere og Unn-
Elisabeth T. Kristiansen som lagleder. Laget har bestått av 11 spillere. 

J9-10 har deltatt i kretsserien med Knut Johan Monkan og Rannveig T. Aakran som trenere 
og Anne Christine Nystrøm som lagleder. 9 deltakende jenter. 
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G9 har deltatt på barnefotballkvelder med Marcus Sivula som trener og Kristian Lilleby som 
lagleder. 4 deltakende gutter, laget har samarbeidet med Inderøy IL. 

G8 har deltatt på barnefotballkvelder med Anne-Siri Skjelvan som trener og Kari Johanne & 
Gjøran Skjellegrind som lagledere. 5 deltakende gutter, laget har samarbeidet med Inderøy 
IL. 

G7 har deltatt på barnefotballkvelder med Ida Stuberg som trener og Arild Fjeset som 
lagleder. 4-5 deltakende gutter. 

J7 har deltatt på barnefotballkvelder med Sunniva Lorentsen og Lise Hustad som trenere og 
Tone Dammen og Kristian Lilleby som lagledere. 7 deltakende jenter. 

G6 har deltatt på barnefotballkvelder med Gunhild Grønnesby som trener og Kari 
Skjellegrind som lagleder. 4 deltakende gutter. 

J6 har deltatt på barnefotballkvelder med Einar Nilsen som trener og Terje Haltstrand som 
lagleder. 4 deltakende jenter. 

Det er et viktig fokus for fotballgruppa og engasjere trenere og lagledere fra både jente-/ og 
gutteforeldre på årskullene. 

Samarbeidsklubber 

Inderøy IL er vår samarbeidsklubb når vi selv ikke har nok grunnlag til å stille egne lag. I 2020 
ble J13 og G12 lagene en del av Inderøy idrettslag. En viktig årsak til at samarbeidet har gått 
forholdsvis bra de siste årene er at klubbene organiserer og gjennomfører felles trenermøter 
og foreldremøter samt at ansvarlig voksne rundt lagene kommer fra begge klubbene. 

Sandvollan idrettslag har tatt initiativet til et tettere samarbeid om fotball i Inderøy 
kommune og dette initiativet vil følges opp i 2021. 

Barnefotballkvelder 

I 2020 har all fotballaktivitet for aldersgruppen 6-9 år skjedd på barnefotballkvelder. I sone 
Innherred nord har Sandvollan IL fulgt opp arbeidet med et bedre klubbsamarbeid innenfor 
barnefotball. Barnefotballkveldene høsten 2020 viste at vi har et godt opplegg for god 
aktivitet for våre yngste fotballspillere, men samtidig har mye av ansvaret for at det har 
fungert veldig godt, falt på Gjøran Skjellegrind. Gjøran Skjellegrind hadde det overordnede 
ansvaret for barnefotballkveldene som ble en stor suksess med gode tilbakemeldinger. Hver 
onsdag på høsten har lag møttes hos ulike klubber som har hatt arrangement for de enkelte 
klassene. På Stornesøra ble det gjennomført fem arrangement i ulike årsklasser og spillform. 

Kvalitetsklubb 

Sandvollan idrettslag ble sertifisert som kvalitetsklubb høsten 2019. Kvalitetsklubbarbeidet 
har kommet i skyggen av covid-19. Høsten 2020 startet en forberedelse til resertifisering 
blant annet fordi kriteriene for kvalitetsklubb er endret. Noen av disse endrede kriteriene 
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klarte vi å ta høyde for før vi ble godkjent, mens andre krever litt arbeid for å få på plass. 
Utfordringen ligger i å få til en god implementering av planene som er lagt. 

Møtevirksomhet og representasjon 

Møtevirksomhet i sportslig utvalg har vært begrenset til to fysiske møter, et teamsmøte og 
direkte kontakt mellom involverte. Klubben har vært representert på alle relevante 
møtearenaer som fotballkretsen har hatt. Det har blitt mange ekstraordinære klubbforum 
som følge av covid-19. Sandvollan har på høsten deltatt på samarbeidsmøter med Inderøy IL 
og de andre idrettslagene i kommunen for å planlegge 2021 sesongen, samt 
evalueringsmøtet av barnefotballkvelder. 

Margrete Haugum og Gjøran C. Skjellegrind representerte SIL på NFF Trøndelag sitt kretsting 
i februar. Margrete Haugum representerte Sandvollan IL ved forbundstinget i mars. 

Økonomi 

Liten sportslig aktivitet gir heller ikke store kostnader, slik at fotballgruppa har en grei 
økonomi. Fotballaktiviteten for barna i Sandvollan idrettslag er gratis, med unntak av 
medlemskontingent til idrettslaget som også inneholder en barneidrettsforsikring. 

Baner og treningsforhold 

Stornesøra er lagenes hovedarena og denne sesongen har det vært spilt 7`er og 5’er fotball, 
samt 3`er for 6 og 7-åringer. Kunstgressbanen er også brukt både til trening og kamp 
sesongen. Vi er heldige på Sandvollan med flere fotballflater til aktiviteten vår. Inderøy 
idrettslag har hatt fotballaktivitet på Stornesøra i sesongen. 

Det er noen utfordringer knyttet til treningsforhold for lag som starter trening i 
vinterhalvåret. Fram til nedstenging ble gymsalen på Sandvollan brukt. 

Dommere 

Det er i hovedsak lokale ungdommer som har fått, og tatt ansvar for dømming i årets sesong. 
Dommerne våre får gode tilbakemeldinger på jobben de gjør, både internt, men også fra 
motstandere. Klubben takker dommerne for en fantastisk innsats også i sesongen 2020. 

Trenere 

Fotballgruppa er meget takknemlig for alle som tar på seg oppgaver i forbindelse med 
fotballen på Sandvollan. Trenere og lagledere legger ned en vanvittig innsats i form av 
forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Disse menneskene er – uten at de tenker 
vesentlig over det selv – nøkkelpersoner for at Sandvollan skal drive idrettslig aktivitet 
høyere opp (krets/regionalt) enn bare lokalt på Sandvollan (Inderøy). 

Det er et bevisst fokus fra fotballgruppa å engasjere damer til roller både som trenere og 
lagledere. Dette har vi fått til de siste sesongene. 
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Vår trenerveileder er nå kvalifisert til å gjennomføre grasrottrener 1 og 2. Dette er fordel 
både for nye trenere og trenerveileder som i tidlig fase får en veiledende rolle for våre 
trenere. I 2020 har klubben hatt trenere på alle lag som har hatt minimum Grasrot 1, med 
unntak av to trenere som har manglet praksis på grunn av covid-19. 

Kurs 

Gjøran Skjellegrind har gjennomført fotballederkurs 4. 

Ida Stuberg og Lise Hustad har gjennomført grasrottrenerkurs 1 i 2020 (mangler praksis). 

Sportslig utvalg takker for en annerledes og utfordrende sesong, vi gleder oss 2021 med et 
håp om at fotballaktiviteten får litt friere rammer. En spesiell takk rettes til våre dommere 
som gjør en viktig jobb. 

Renate, Torgunn, Ole Jørgen, Gjøran og Margrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2020, aktivitet, arrangement og 
barneidrett. 
 
Aktivitetsgruppa har bestått av følgende medlemmer: 

Linn Iren Velvang, Evelynn Kristiansen Skevik, Helle Bergersen, Hege Vist Heggstad, Marthe 
Aas, Anne Christine Nystrøm, Brit Elin Aas og Nina Kvam. 

Gruppa har gjennomført et møte. 

TRIMKASSER 
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Vinnere av trimkassebøkene for 2019 ble trukket og premiert. 

Trimkassebøkene ble pga. covid-19 tatt inn 19.mars. 

Det ble opprettet en digital registrering og av de som registrerte seg ble det trukket 
ukepremier sponset av Plannja, siste ukepremie ble sponset av Gangstad Gårdsysteri. 
Bøkene ble lagt ut igjen 22. juni. 

ALLIDRETT 

Arrangert fra nyttår og fram til nedstenging pga. covid-19 i mars. 

Planlagt våravslutning i turnhallen på Campus måtte avlyses. 

TURRENN 

Nordøy IL var ansvarlige for dette i år. 

Ble ikke avholdt pga. mangel på snø. 

SANDVOLLAN MARSJ 

Ble avlyst pga. covid-19. 

TERRENGLØP 

Ble ikke arrangert på våren pga. covid-19. 

Arrangerte 3 terrengløp i september. 

INDERØYTUR 

Vi har i år hatt ansvar for 4 Inderøyturer. Nosa, Midtpunktet, Ytterøra (Stornesøra) og 
Båtsvollen. 

Turene ble merket med bånd og plakat ved registreringspunktet. 

All registrering ble gjort via trimpoeng-app 

 

SANDVOLLAN CUP 

Avlyst grunnet covid- 19.  
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Årsmelding Anlegg 2020  

  
Anleggsgruppa har bestått av Odd-Arne Lundring, Marius Skaugen, Jan Olav Oppebøen, Knut 
Håkon Skjelvan, Petter Stuberg og egen gruppe for skiløypekjøring (Stein Roar Solem, Arve 
Agle og Steinar Rennan).  
   
Aktivitet  
Anleggsgruppa har gjennom 2020 sørget for drift og vedlikehold av idrettslagets anlegg, drift 
av kiosk på Stornesøra, kjøring av skiløper, samt rydding av skiløypetraseer. Og nytt for året 
opprettholdelse av smitteverntiltak.  
 
Det ble ikke holdt vårdugnad som normalt i Mai. Dugnaden, som i likhet med mange andre 
ting kunne ikke avholdes på grunn av Korona situasjonen. Dette ble løst ved at gruppa 
fordelte arbeidet internt.  Huset ble vasket, krattskog og strandsone ryddet (denne gangen 
fikk vi benyttet traktor og standen ble ryddet helt for tang), sandvolleybane, vanningsanlegg 
og gressklippere klargjort. 
 
Gjennom sesongen har vi fortsatt tiltak for å forbedre gressmatta på Stornesøra slik at 
gressvekst og generell banekvalitet skulle bli enda bedre. Vi hadde også i år tørkeperiode, 
men langt mindre bruk av banen på grunn av årets situasjon førte allikevel til mindre slitasje 
på gresset og vi måtte som tidligere år vanne banen på natt for at den ikke skulle bli ødelagt. 
Dette ble gjennomført på dugnadsbasis med vannestart fra 23.00 og avstengning 06.00. 
Banen klarte seg etter forholdene bra. Nytt av året var barnefotballkvelder 6-9 år som førte 
til litt mer aktivitet på Stornesøra utover høsten. I forbindelse med dette ble banen merket 
og vant for de minste spillerne ble montert. Vi benyttet våre to vant, og fikk låne et ekstra av 
Inderøy IL Vantene er populære arenaer for de minste, og blir flittig brukt. 
 
De to robotgressklippere som ble kjøpt i 2018 til å klippe selve banearealet bidrar fortsatt til 
god kvalitet på gressbanen, men det er fortsatt noen utfordringer med å få dette til å 
fungere optimalt. Nye mål som skulle hindre fastkjøring av klipperne viste seg å hindre 
«sløyfesignal» til klipperne som da stoppet og måtte manuelt igangsettes. Vi har hatt 
oppfølging av problemet sammen med leverandør og det var planlagt nye signalkabler til 
2020 sesongen for å løse problemet. Dette måtte dessverre utgå, men gruppa har funnet 
flere måter å justere problemet på, og er i dialog med lokal gressklipperleverandør for å se 
videre på løsninger. Klipperne er utstyrt med egen overvåkningsfunksjon og fjernstyring via 
app, så oppfølging av klipperne har pågått kontinuerlig. Til tross for utfordringen er 
resultatet at banen er jevnt klippet, og at klippet areal rundt banen er i meget god tilstand.  
Anleggsgruppa har også hatt ansvaret for banemerking og dette har fungert fint. 
  
I tillegg til robotklipperne har anleggsgruppa har gjennom sesongen videreført tidligere 
dugnadsordning med kjøring av vanlig gressklipper på hele resten av Stornesøra, samt 
kosting av kunstgressbanen. Traktorgressklipper fikk i år en full service i uke 20 og den er å 
anse som i god stand. Området ved lekestativet på Stornesøra ble denne sesongen fortsatt 
klippet og gjødslet som vanlig gressflate og dette området er nå langt på vei blitt fullgodt 
fotballareal.  
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I tillegg til våre vanlige gjøremål har vi i annerledesåret 2020 hjulpet til med skilting ihht. 
krav fra forbund og folkehelseinstitutt, og bidratt til at det har vært tilgang til håndsprit og 
vaskevann på både kunstgressbanen og på Stornesøra. 
 
 
Det har også blitt utført flere mindre reparasjoner og vedlikehold; 
 
Stornesøra  
- Ødelagt dør reparert og lås ble plombert. Utegrill fikk noen nye lecablokker og støp ble 
reparert, vant fikk nye gummireimer, og ellers flere småting for å holde området og huset i 
stand. 
  
Kunstgressbanen  
- Ødelagte gjerder ble satt i stand, ødelagte søppelkasser fjernet. Nett lappet både i mål og 
bak målsoner. I løpet av sesongen ble granulatfiltre og spillerrensestasjon på 
kunstgressbanen kontrollert Kostemaskin som ble innkjøpt i 2019 ble brukt rundt 
kunstgressbanen. Fint å se at andre også tar denne jobben når det passer.   
På kunstgressbanen ble det i løpet av sommeren gjennomført en dyprens samt harving av 
banen. I tillegg ble det gjort en tilstandsvurdering av hele anlegget og kontroll av 
granulatmengde. Jobben ble utført av TEBE Sport. 
Konklusjon fra rapporten;  
Et veldig fint og godt vedlikeholdt anlegg. Bra plassering av granulatstasjon 
da brukerne blir påminnet om å bruke den ved den ene utgangen. Gressfibrene er 
oppreist, men har begynt å legge seg flere steder på banen særlig ved målgårdene 
og anbefaler derfor jevnligere harving og slodding/børsting av banen. 
Under rens ble det oppsamlet særlig mye løv som kommer fra trærne rundt banen, 
men det ble også tatt opp plastikk, gammelt løsgress, småstein, pinner hårstrikk, 
blyanter og penner o.l. Anbefaler en overflate-rens (ikke som en dyprens) jevnlig 
for å få opp alt av løv o.l. Ingen skader ble observert på banen. Det ble registrert 
bra med innfyll i banen, 
Oppløftende resultat i rapporten, og anleggsgruppa vil følge opp anbefalingene i 2021  
 
Kiosken på Stornesøra var åpen store deler av sommeren, og dette var nødvendig for å 
kunne holde toaletter åpne ettersom krav til renhold har vært svært mye strengere i 2020 
enn tidligere år. Vi måtte holde toaletter stengt når vi ikke hadde ansatte i kiosken for å 
etterleve myndighetskrav.  
 
  
Stein Roar Solem, Steinar Rennan og Arve Agle har hatt ansvar for kjøring av skiløper.  
De har også ryddet og klargjort skiløypetraseene før sesongen.  
  
Odd-Arne, Marius, Jan Olav, Knut Håkon og Petter.  
  
 
 

Vedtak: Godkjent av årsmøtet. 
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Sak 4: Regnskap 2020 
Se eget vedlegg 

Styret ber årsmøtet ta regnskapet for 2019 til orientering. 

Vedtak: Godkjent av årsmøtet. 

 

Sak 5: Budsjett 2021 
Se eget vedlegg 

Styret ber årsmøtet ta budsjettet for 2020 til orientering.  

Vedtak: Godkjent av årsmøtet. 

 

Sak 6: Innkomne saker 
Ingen innkomne saker. 

 

Sak 7: Valg 
Alle stillinger besatt, foruten leder i hovedstyret. Hovedstyret finner ny leder i løpet av 
august. Unn-Elisabeth T. Kristiansen fortsetter som ny leder ut sommeren til ny leder er 
valgt.  
Vedtak: Godkjent av årsmøtet. 
 
Ny valgkomite: Nina Kvam(1 år), Knut Håkon Skjelvan (2 år) og Stian Verstad (3 år). 
 
 
 
Sandvollan 19.05.2021 
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SANDVOLLAN IDRETTSLAG   

HOVEDSTYRET 

NAVN STILLING PÅ VALG 
Unn- Elisabeth T. Kristiansen Leder 2022 
Einar Nilsen Nestleder 2022 
Oskar Vatn Økonomiansvarlig 2023 
Margrete Haugum Sportslig 2022 
Jan Olav Oppebøen Anlegg 2023 
Konstitueres av gruppa selv på første møte Arrangement 2023 

ANLEGG 

NAVN STILLING PÅ VALG 
Jan Olav Oppebøen Leder 2023 
Knut Håkon Skjelvan  2023 
Marius Skaugen  2023 
Odd Arne Lundring  2023 
Petter Stuberg  2022 

 

ARRANGEMENT 

NAVN PÅ VALG 
Brit Elin Aas 2022 
Anne Christine Nystrøm 2022 
Therese Mehl 2023 
Ole Morten Gangstad 2023 
Bård Terje Djuvsland 2023 
Josh Alderfer 2023 

 

SPORTSLIG 

NAVN STILLING PÅ VALG 
Margrete Haugum  Leder 2023 
Terje Marius Haltstrand Barnefotballansvarlig 2022 
Torgunn Brandzæg Rekrutteringsansvarlig 2022 
Odd Åge Skage Innkjøpsansvarlig 2023 
Renate Roel Oppebøen Dommeransvarlig 2023 
Ole Jørgen Bragstad Trenerveileder 2023 

 

REVISORER 

NAVN PÅ VALG 
Kristian Breivik 2022 
Line Lønvik Bragstad 2023 
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Vedlegg 1: Balanserapport  

 

 

 

 

 

 



  Sandvollan Idrettslag Org.nr 983 804 047 
 

side 15 
 

Vedlegg 2: Resultatrapport 
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Vedlegg 3: Budsjett 2021 

Budsjett 2021 Sandvollan Idrettslag 

Kontonr: Navn Aktivitet/ arr. Anlegg  Sportslig  Hovedlaget Totalt  

3123 Sponsorinntekter     -15 000   -15 000 

3126 Sponsor Fair Play       -1500  -1 500 

3205 Salg kioskvarer   -20 000     -20000 

3251 Inntekter Sandvollanmarsj 0       0 

3252 Inn Sandvollancup 0       0 

3253 Inntekt barnefotballkvelder     -2000   -2 000 

3253 Inntekt Turrennet -3 000       -3 000 

3410 Tilskudd NIF      -90 000  -90 000 

3415 Tilskudd NFF     -15 000   -15 000 

3420 Tilskudd kommunen   -45 000     -45 000 

3425 Gaver      -5 000  -5000 

3426 Tilskudd Gapahuk   -5 000     -5 000 

3430 Grasrotandelen      -25 000  -25 000 

3432 Utleie lokaler   -1 500     -1500 

3442 Tilskudd Lotteri og stift.tils.      -15000  -15000 

3450 Tilskudd fra Sparebankstiftelsen      -20000  -20000 

3451 utleie popcornmaskin      0  0 

3610 Bingo      -50 000  -50000 

3620 Dugnad      0  0 

3900 Andre driftsinntekter      -5000  -5000 

3920 Medlemskontigent      -20 000  -20 000 

3940 Egenandel fakturert        0 

3941 egenandel sos arrangement  0       0 

 Sum inntekter -3 000  -71 500  -32 000 -231 500  -338 000 

Kontonr:    

4250 Navn aktivitet og arr. Anlegg  sportslig  Hovedlaget Totalt  
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4252 Forbruk idrettsmaterialer 5 000  10000  10 000   25 000 

4255 Forbruksmateriale Stornesøra   3 000     3 000 

4269 Investering idrettsmateriale   10 000     10 000 

4300 Utgifter Sandvollancup 10 000       10 000 

4305 Varekjø kioskvarer   15 000     15000 

4306 Varekjøp andre varer     5 000 5 000  10000 

4307 Gavekort trimkasser 2 400       2 400 

4310 Arr. Kostnad 100-års jubileum      10 000  10 000 

5501 Arr. Kostnad sosiale tiltak 0    2 000 13 000  15000 

5502 Timelønn allidrett 0       0 

5010 timelønn, Stornesøra   20 000     20000 

5120 Innleid hjelp        0 

5550 Utgiftsgodtgjørelse verv      12 500  12500 

5551 Dommerutgifter     10 000   10000 

5920 Dommerutgifter Sandvollancup     5 000   5000 

6110 Yrkesskadeforsikring         

6111 Investering bane/anlegg   5 000     5000 

6210 Investeringer/ innkjøp SIL      30000  30 000 

6300 Investering kjøretøy        0 

6310 Leie lokaler 2 000     3000  5 000 

6340 Leie bane/ hall 3000    4 000   7000 

6341 Strøm Hustadlandet   5 200     5200 

6360 Strøm Stornesøra   15 000     15000 

6420 Renhold         

6520 Leie av datasystemer      2500  2500 

6560 Drift kjøretøy        0 

6582 Rekvisita 1000       1000 

6590 Utviklingsmidler     5000   5000 

6600 Annen driftsmateriale         
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6610 Rep. og vedlikehold bygninger   3 500     3500 

6620 Drift anlegg/ bane   10 000     10000 

6621 Rep. og vedlikehold utstyr   5 000     5000 

6625 Innkjøp utstyr/  vedlikehold   5 000     5 000 

6625 Utgifter Gapahuk   5 000     5000 

6705 Regnskapshonorar         

6710 Drift kjøretøy/ maskiner         

6800 Kontorrekvisita        0 

6860 Møter, kurs og oppdatering o.l     10 000 10 000  20 000 

7000 Drivstoff olje mm 1 000  5 000     6000 

7210 Kretskontigenter     2 500   2500 

7320 Reklameannonser 2 000       2000 

7400 Kontingenter/ medlemsavgifter 3500       3500 

 
7415 Deltakeravgift kretsstevner     0 

7416 Deltakeravgift cup/stevner   2 000  2 000 

7420 Gaver, fradragsberettiget 2 400   3000 5400 

7500 Forsikringspremie  7 500  6000 13500 

7530 Premier 8000    8 000 

7600 Lisensavgift dataprogram    7000 7000 

7770 Gebyr    1000 1000 

7790 Andre utgifter   4 000 2000 6000 

8050 Renteintekter    3000 3000 

8155 Rentekostnader lev     0 0 

Sum kostnader 40 300 124 200 59 500 108 000 332 000 

 

 Overskudd- / underskudd+      

       

3810 Overføring til/fra gruppene      

 
Totalt 
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