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 ÅRSRAPPORT – HOVEDSTYRET – 2015 
 
Hovedstyret for 2015 - 2016: 
 
Jostein Hundvin (leder) 
Per Morstad (nestleder) 
Ellen Dahl (styremedlem) 
Liv Normann (styremedlem) 
Jens Erik Gade (styremedlem) 
Erik Jakobsen (vara) 
 
 
Revisor:  
Det er registrert revisor Elin H. Fjellberg som har vært idrettslagets revisor i 2015. 
 
Kontrollkomite:  
Ingrid Klingberg, David Green (medlem) og Aanund Berdal (vara) 
 
Valgkomite:  
Randi Kleven (leder) og Siri Eng (medlem), Mona Martinsen (vara) 
 
Lommedalens IL driver idrettsaktivitet i Bærum kommune. Lagets aktiviteter anses 
ikke å forurense det ytre miljø. 
 
Opplysninger om arbeidsmiljø    

Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. Det er av den grunn ikke iverksatt 
spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært vesentlig 
sykefravær i perioden. Det har heller ikke vært skader eller ulykker blant 
idrettslagets ansatte. 
 
Likestilling 
Styret har som vist ovenfor bestått av to kvinner og tre menn + en mann som vara. 
Likestillingsperspektivet er ivaretatt i hovedstyret.   
 
Styrets arbeid 
Styret har bestått av fem faste medlemmer siden forrige årsmøte. I tillegg, en 
vararepresentant. Det er avholdt styremøter ca. en gang pr måned. Annenhver 
måned har kun hovedstyre hatt møte, mens de øvrige møtene har bestått av 
hovedstyret + gruppelederne. Hovedstyret er av den oppfatning at denne 
møtestrukturen har fungert bra. 
 

Det har vært gjennomført åtte styremøter i 2015.  I tillegg har representanter fra 
hovedstyret deltatt på møter i forhold til kommunen, heisstyret, hallstyret, 
banekomite mv. 
 

Hovedstyret har også i 2015 hatt tett dialog med heisstyret i forhold til oppfølging av 
prosjekter og drift, men i noe mindre grad enn tidligere år. Driften av Krydsbyløypa 
har fungert bra i 2015/16, men det er krevende å drifte bakken i økonomisk balanse   
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samtidig som det stadig er behov for utbedringer og oppdatering av alt teknisk 
materiell. Det henvises til Skiheisens årsberetning og redegjørelse om dette.    
 
Gruppene 
Vi har følgende grupper i Lommedalens IL: 
Alpint, Skiheisen, Hopp, Langrenn, Fotball senior og yngres avdeling, Basket, 
Håndball, Orientering og Damegruppa. 
Gruppenes årsmelding er vedlegg til styrets årsberetning.  
 
Medlemmer 
Pr. 31.12.2015 hadde Lommedalens IL 1955 medlemmer. 
 
Medlemskontingent 
Inntekter fra medlemskontingenten for 2015 er 417.302, mens den i 2014 var 211.077. 
Økningen skyldes ansettelse av en person til i administrasjonen som har hovedansvar for 
trenings- og medlemsavgifter, utsendelser og purringer av disse.   
 

Alle som driver organisert idrett må være medlem av idrettslaget ifølge NIF’s regelverk. 

Prisen på medlemskap i 2015 har vært:  
 
Enkeltmedlemskap: kr. 400,- 
Familiemedlemskap: kr. 700,- 

Det er fortsatt vanskelig å få medlemmene til å betale medlemskontingenten, men 
oppfølging av manglende betalinger har bedret seg betraktelig etter utvidelse av 
administrasjonen. 

Viktige saker 
 

a. Styring på økonomien  
Resultatet for 2015: kr. – 261 387 er driftsresultatet og resultat etter finansposter er 
kr. -442 351. Sum inntekter er 12 205 549 og sum utgifter er 12 467 936 
 

Underskuddet knytter seg bl. a. til store investeringer som f.eks ny kunstgress bane 
hvor idrettslaget ved fotballgruppene har forskuttert baneprosjektet og tatt opp et lån 
på kr. 3 700 000 og strømprosjekt i bakken. Det har også vært gjort større 
investeringer i breddefotballen etter sammenslåingen. Vi vil i løpet av 2016 og 2017 
motta kommunal støtte til disse prosjektene på til sammen kr. 3 494 000 

Styret konkluderer med at regnskapet avgis under forutsetning om fortsatt drift av 
idrettslaget.   
 
I årsrapporten til revisor for 2014 var det ingen bemerkninger vedr. regnskapet, men 
revisor påpeker fortsatt bl.a. kasseoppgjør og kontanter. Dette har også i 2015 vært 
et sentralt tema på flere av møtene i hovedstyret og i møtene med gruppelederne. 
Det har vært arbeidet meget godt fra daglig leder, men også fra gruppene for å få  
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god orden på økonomi og regnskap. Alle konti til gruppene er nå i idrettslagets 
konsernkontostruktur og det er opprettet lagkasse til alle lag i håndball + 
dugnadskonti til lag i fotballen.  
 
Det har videre vært et fortsatt høyt fokus på oppfølging i forhold til regnskapsføring 
og regnskapssystem med fokus på en fornuftig grad av koordinering og kontroll fra  
hovedstyret. Her har særlig daglig leder gjort en meget god jobb. Vi oppfatter at vi  
har tatt nye skritt i riktig retning når det gjelder oppfølging og styring av økonomi i 
forhold til både drift og investeringer.     
 

b. Daglig leder/ansatte 
 
Marianne Fjelberg har vært idrettslagets daglige leder i Lommedalens IL i 2015.  
Hun er i 100 % stilling. I tillegg ble Reidunn Rake ansatt i 100 % stilling fra 1. august 
2015. Thomas Larsen er ansatt i 50 % stilling fordelt i fotballakademiet og 
banedisponering, samt noe regnskapsførsel. Odd Arne Juliussen har vært driftsleder 
i skisenteret i 2015. 
 

c. Deltakelse på seminar 
 
Jostein Hundvin, Marianne Fjelberg og Reidunn Rake deltok på Bærum 
Idrettsrådets høstseminar på Sundvollen i oktober 2015.  
 
Marianne Fjelberg og Reidunn Rake har deltatt på flere kurs og daglig leder 
samlinger gjennom Oslo og Akershus Idrettskrets og Oslo fotballkrets.  
 

 
d. Prosjekter  

 
Idrettslaget har ansvaret for flere anlegg og således flere pågående prosjekter. De 
enkelte prosjekter omtales i de respektive gruppers årsrapporter.  
 

Hallstyrets leder, daglig leder og styrets leder har vært i flere møter med BK 
Eiendom og Natur og Idrett i løpet av 2015, ikke minst i forbindelse med store 
problemer med parkettgulv. Dette er en sak som har vært høyt prioritert både fra 
hovedstyret og hallstyret. Status avgis fra Hallstyret.  
 
 

e. Økonomi 
 
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets 
oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2015 og den økonomiske stilling 
ved årsskiftet.  Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som 
etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet. 
 
Lommedalens IL har ikke aktivert forsknings- og utviklingskostnader i 2015. 
 
 
 


