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Sakliste for årsmøte 9. februar 2014 
 

1. Åpning 

 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

3. Valg av ordstyrer og møtereferent 

 

4. Årsmeldinger 

 

5. Regnskap 

 

6. Medlemskontingent  

 
Styret foreslår for årsmøtet at medlemskontingenten videreføres for 2015. 

 

Kontingent familie   kr 400,- 

Kontingent enkeltmedlemskap  kr 200,- 

 

Familiemedlemskap omfatter familiemedlemmer opp til 20 år.  

Medlemskontingenten for 2015 blir sendt ut i desember 2014 (giro).  

 

7. Innkommende saker 

 
Orientering om utbygging av skihytta 

 

8. Budsjett 

 

9. Valg 

 
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.  
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ÅRSMELDING FOR LEKSDAL IL 2013 

 
Denne årsmeldingen oppsummerer de aktivitetene som medlemmene i Leksdal IL enten har 

arrangert eller tatt del i det siste året. I meldingen har hovedstyret og de ulike undergruppene 

sine avsnitt hvor det blir presentert et bredt sett av aktiviteter. Dette mener styret er bevis for 

at idrettslaget lykkes med å engasjere og aktivisere bygda.  I det siste avsnittet presenteres 

noen muligheter vi har for 2014. Regnskapet for 2013 er vedlagt, sammen med budsjett for 

2014.  

 

Hovedstyret 
 

Hovedstyret i Leksdal IL har etter årsmøtet 12. februar 2013 bestått av 

 

Gunnar R. Ystad  Leder 

Erik Stiklestad   Nestleder/anleggsleder 

Arnt Aurstad  Kasserer 

Marius Johnsborg  Sekretær 

Gunn Marit Øgstad  Barneidrettskoordinator 

Tomas I. Hallem  Styremedlem  

Heidi Totsås  Skigruppa 

Ingunn H. Solum  Friidrettsgruppa 

Arnstein Ekseth   Fotball 

 

I alt har det blitt avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte, referater er lagt inn i idrettslagets 

protokoll.  

 

Hovedstyrets rolle er å legge til rette for samarbeid innad i laget, og å sørge for at 

undergruppene kan gjennomføre sine aktiviteter. I dette ligger det et ansvar for å skaffe 

inntekter til laget, og å forvalte de midlene som laget allerede rår over. Styret må også påse at 

idrettslagets statutter blir overholdt.  

 

Antallet arrangementer som idrettslaget gjennomfører er relativt stabilt fra år til år. Dette 

tyder på at man har funnet et aktivitetsnivå som er passende. Leksdal IL har i 2013 hatt 316 

medlemmer. Dette er en liten reduksjon i forhold til tidligere år. Styret mener at idrettslaget 

lykkes med å gi et godt tilbud til bygdas innbyggere. Foruten de aktivitetene som de ulike 

undergruppene har gjennomført, er idrettslaget engasjert i tre større samarbeidsprosjekt; 

 

Olsokrittet gikk siste år av stabelen 20.juli. Nytt av året var et forsøk med start og innkomst i 

Verdal sentrum, i Jernbanegata ved Verdal stasjon. I alt 114 trimmere og 91 deltakere i 

turklassene (konkurranseklasser) fullførte rittet som også i år ble gjennomført i relativt tøffe 

værforhold. En del forbedringer var gjort for å øke fremkommeligheten på terrengdelen og alt 

i alt var det således relativt gode forhold tross det dårlige været i dagene før rittet. Deltakelsen 

var noe mindre enn de 2 foregående årene. Økonomisk satt arrangøren igjen med et overskudd 

på kr 10.352 hvor viktig og god støtte fra våre sponsorer er av stor betydning. Forsøket med 

start og innkomst i Verdal sentrum er ikke ferdig evaluert og vil vurderes nøye før årets ritt. 

Det er spesielt lengden på trimløypa som utgjør en bekymring. Fra Leksdal IL deltar Oddgeir 
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Aksnes, Snorre Skrove og Sten Solum i arrangementskomiteen sammen med 3 representanter 

fra Stiklestad IL.   

Bulleråsrennet - Det 49. Bulleråsrennet ble arrangert 10. mars 2013. Det var fine forhold 

med gode løyper, så det ble en flott tur fra Henningvola og til Leksdal skistadion. Det var 499 

løpere som fullførte i trimklassen og 34 løpere i konkurranseklassen. I konkurransklassen ble 

det seier til Sindre Stiklestad i klasse menn 19-20 år. Bulleråsernnet arrangerer vi sammen 

med Henning IL. I året som har vært har vi hatt med tre deltakere i arrangementskomiteen, 

Arnt Aurstad, Bente Aksnes og Sten Solum.  

Hærvolrennet – Årets utgave av Hærvolrennet ble først utsatt pga av kulde og mye vind. 

Men 17. mars ble det 58. Hærvolrenn arrangert. Det var meget fine forhold, så deltakerne fikk 

en flott tur over fra Leksdal skistadion og til Bjartan skistadion. Det var 102 løpere som stilte 

til start i trimklassen og i konkurranseklassen var det 10 deltakere. Rennet arrangerer vi i 

samarbeid med Helgådal IL.  

 

Dugnader 

 

Å finne tak i personer som kan ta ansvar for smått og stort er en oppgave styret bruker mye tid 

på. Dugnader er svært viktig fordi de gir inntekt og sørger for at idrettslagets anlegg er i 

orden. Dette bidrar igjen til at idrettslaget kan tilby aktiviteter som det koster lite å delta på.  

 

Kafedriften i Molåna på Stiklestad er en av våre største dugnader og viktigste inntektskilder. 

Nytt for året var at dugnaden ble utvidet med en uke tidlig på sommeren, og en uke ut i 

august. Vi kom ut med en flott omsetning som ga et sluttresultat som var vesentlig høyere enn 

forrige år.  

 

Oppussing og utbygging av Fånetthytta er så godt som ferdig. Dugnadsgjengen har passert 

over 4000 dugnadstimer, så det er ingen tvil om at det er lagt ned en formidabel innsats. 

Arbeidet har blitt ledet av en egen komite med leder Erik Stiklestad.  

 

Leksdal IL tok også i 2013 del i TV-aksjonen. I år gikk innsamlede penger til 

Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. 

 

Nettsidene våre har også i år fungert som hovedinformasjonskanal til våre medlemmer. Det 

har i år vært nedgang i antall visninger i forhold til toppåret 2011. Vi endte til slutt opp på 

134673 treff. I tillegg til å være en nyttig informasjonskanal fungerer også nettsidene som et 

lite arkiv. Alle nyheter som blir publisert blir lagret, og kan være et nyttig oppslagsverk. Vi vil 

takke Web-ansvarlige for den gode hjemmesiden vi har i laget vårt. 

 

Vi har også i år utgitt to utgaver av Leksdalsnytt som blir sendt ut til alle husstander i bygda.  
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FOTBALLGRUPPA 
 

Styret i 2013 har bestått av: 

 

Arnstein Ekseth, leder 

Hilde Vada Aksnes, kasserer 

Helge M Holmsberg, styremedlem 

Håkon Musum, styremedlem 

Gøril Sørmo, styremedlem 

Anne Marthe Aune, styremedlem 

 

Styret har hatt 6 møter. 

 

Leder har deltatt på driftstyremøter for Stiklestadhallen, samt møter i forbindelse med 

samarbeidet på tvers av alle klubber i Verdal. Vi valgte å stå utenfor samarbeidet dette første 

året, da det var mye uklart med tanke på kostnader, sportslig opplegg mm 

Vi vil holde oss oppdatert, og muligens inngå en avtale i 2014. 

Hadde oppstartsmøte med trenere/ lagledere i mars, og evalueringsmøte i oktober. 

 

Sportslig: 
Leksdal IL stilte siste sesong med 7 lag: 2 mygglag, gutter 9, gutter 10, jenter 10, jenter 12 og 

damer 7er. Alle yngres lag fra 9 år har deltatt i seriespill og to valgfrie turneringer. 

Mygglagene har hatt 5 turneringskvelder på Lyng og deltatt på Vukudagen og Coop cup. 

Vi har ellers hatt leksdalinger som har spilt for Vuku, Stiklestad, Verdal og Vinne i de 

klassene vi ikke har klart å stille lag. 

 

Arrangement: 
Det ble arrangerte bygdeturnering siste helg før skolestart. 9 lag deltok, for det meste lag fra 

grendene i Leksdal, men også kompislag og et lag fra Tevo dekk. Lagene besto av spillere i 

begge kjønn fra 13 år og oppover. Positivt og samlende arrangement for bygda. 

Vandrepokal ble innført i år, så turneringen er kommet for å bli.Fotball stilte med 

fotballstasjoner på Friidrettsgruppas banestevne. Vi samarbeidet også om avslutningskveld/ 

premieutdeling. Samarbeidet fungerte godt. 

 

Økonomi: 
Det ble budsjettert med samme overskudd som i 2012, noe som gikk greit. 

Fortsatt er det vaktholdet i Amfiet under Olsok som er den største inntektskilden. 

Bygdeturneringen gikk bedre enn forventet, noe som dekket opp det vi tapte på kornband 

salget som ikke ble noe av grunnet dårlig kornhøst. Fikk også donert en sum fra Knut Aksnes 

sin andel fra det nedlagte dommerlauget. 

 

Banen: 
Da gressbanen var i elendig forfatning etter vinteren, satte banekomiteen i gang 

vedlikeholdsarbeid av den. De lagene som ble berørt av den dårlige kvaliteten på banen spilte 

sine kamper på Vuku stadion og på kunstgresset på Stiklestad. 

Banen ble fin på høsten, så nå gjenstår det å se til våren om hvor bra den har tålt vinteren. 
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Friidrettsgruppa 
 

 

Leder: Ingunn Hallem Solum 

Nestleder: Hilde Mari Musum 

Sekretær: Hanne Lene Balgaard 

Kasserer: Beate Kippe 

Styremedlem: Randi Skavhaug Hallem 

 

 

Aktiviteter i løpet av året 

 

Friidrettsgruppa har i år avholdt to styremøter. 

 

5. Mai – Klubbkarusell i terrengløp, Elvepromenaden. 

26. Mai –  Banestevne, Skolen,  

16. Juni –  Klubbkarusell, Marka. 

4. September – Aktivitetskveld, Skolen. 

8. September – ”Leksdal på tvers”. 

18. September – Klubbmesterskap, Hallemsvollen. 

 

På terrengløpene har mellom 10 og 25 personer stilt til start, og her har det vært flest 

representanter fra den aller yngste garden. Vi har også hatt et tradisjonelt ”Banestevne”, samt 

”Aktivitetskveld” sammen med fotballgruppa. Da sto ulike aktiviteter og merkeprøver innen 

fotball og friidrett på programmet. 

 

”Leksdal på tvers” 

 
Vi gjentok suksessen med ”Leksdal på tvers” fra i fjor. Og turen gikk fra Kjesbuvatnet og ned 

til Leksdalsvatnet (grillhytta). Her var det bra deltakelse, 40 i alt med et stort aldersspenn. Og 

flere tok med familie og firbente på denne søndagsturen. Det var både trim og 

konkurranseklasse. Og både syklister, løpere og barnevogner kom i mål ved grillhytta. Barna 

fikk medalje og de voksne koste seg med kaffe i det fine været.  

 

Trimkasser 
I sommer har vi hatt 12 trimkasser rundt omkring i bygda og på fjellet. Totalt er det registrert 

ca 5400 besøk. Flest besøk var det på trimkassen på Torvhuset. Og i alt 12 personer mottok 

premie for å ha besøkt alle trimkassene. 

 

St. Olavsloppet 
Leksdal IL hadde med lag i St. Olavsloppet også i år. Og i alt 37 løpere deltok i turen fra 

Trondheim til Østersund. Laget kom i år på 71. plass med tida 25:30:58. Leksdal IL hadde 

også en gjeng som hjalp til i forbindelse med vekslingen på Stiklestad.  

 

Mange leksdalinger har også deltatt på friidrettsstevner, terrengløp og stafetter utenfor bygda i 

løpet av sesongen, og da som representanter for Verdal Friidrettsklubb. 

Friidrettsgruppa takker for god oppslutning i året som har gått, og ønsker alle velkommen på 

nye aktiviteter i 2014. 
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Skigruppa 
 

Styret har bestått av: 

Leder:    Lars Børre Hallem/ Heidi Totsås 

Kasserer:  Heidi Totsås 

Styremedlemmer:  Arild Selseth, Sten Solum, Tore Øgstad, Hans Kristian Musum Inger  

Lise Bruheim/ Lars Håkon Bjugan 

Skiskole/skileik 
På grunn av lite snø og manglende skiføre gikk det meste av januar før vi kom i gang med 

skiskolen.  Torsdagskveldene frem til påske er blitt brukt som tidligere år med mye 

skiaktivitet for barn fra 1.klasse og oppover. De yngste gruppene har brukt området rundt 

stadion og lysløypa, mens de eldre gruppene også har brukt hodelykter og benyttet seg av 

området utenfor lysløypenettet. Etter treningen er det blitt servert gratis kveldsmat til alle. 

Dette har vært et populært og miljøskapende tilbud. Foreldre har på skift smurt kveldsmat. 

Det er hyggelig å se at også mange barn utenfor Leksdal deltar på skiskolen i Marka. 

Skihytta/Fånetthytta 
Skihytta i Marka har også i år vært åpen de aller fleste helgene fra nyttår til påske. Dette er et 

tilbud som oppleves positivt, og mange barnefamilier fra hele kommunen finner veien til 

Marka i helgene, enten det er for en lengre skitur, eller kortere turer i lysløypa og området 

rundt stadion. Akebakken og bålplassene er veldig populære. At akebrettene blir utslitt i løpet 

av en sesong tar vi som et bra tegn. Skistadion er også blitt et populært utfartssted for 

barnehager og skoler. Leksdal skole har også brukt skihytta som base for uteskole enkelte 

dager. Det er hyggelig.  

Lørdag 9.februar kunne vi for første gang åpne Fånetthytta for publikum etter at den ble 

renovert og utbygd. Selv om en del detaljer gjenstår har ikke dette vært til hinder for at 

Fånetthytta har vært mye besøkt i løpet av vinteren. Med det nye utbygget har det vært god 

plass til alle besøkende. Dette er et populært turmål for mange.  

Skirenn: 
Vi har denne sesongen samarbeidet med Coop og arrangert Coop-karusell. Det ble i år 

arrangert 5 renn i klubbkarusellen. Første renn i januar ble avlyst pga snømangel, men vi fikk 

tatt igjen dette i mars.  Vi har på det meste hatt 75 startende. Klubbrennene har vært arrangert 

på ulike måter, både i klassisk og fristil, merkedistanser , 0-løp. Vi har også arrangert et renn i 

Verdalskarusellen.  

Leksdalsløpere har også dette året vært ute og representert på renn utenfor klubben. 

Verdalskarusell, kretsrenn, sonerenn, Midt-Norsk, NM, Hovedlandsrenn, Birkebeinerrennet, 

Flyktningerennet. Flere renn i distriktet ble første del av året flyttet til Steinkjer skistadion pga 

dårlige snø- og løypeforhold. 

Leksdalsrennet ble i år arrangert 9.februar. Dette var i år samme helg som KM. Dette gjorde 

at vi hadde noe færre deltagende i år enn vanlig.  

Også i år arrangerte Leksdal IL barneskirenn på Minsaas plass i samarbeid med Coop Inn-

Trøndelag. Det ble kjørt snø på lastebiler fra Verdal videregående for å få en skitrase for de 

minste barna i gatene på Øra. Vi ser at dette favner en gruppe skiløpere som ikke er så aktive 

ellers ved at hoveddelen av løperne er barn fra 2-5 år. Vi håper å se igjen mange av disse på 

skiskole og skirenn i Marka etter hvert. Coop opplever også arrangementet som positivt med 

mye folk i gatene og i butikkene, og et flott folkeliv på Minsaas plass. 
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Løypemannskapet har som alltid gjort en imponerende innsats gjennom vinteren slik at 

forholdene i løypene har vært flotte i store deler av vinteren. De har virkelig gjort sitt for at 

løypene i Marka er fine, selv når værgudene prøver på noe annet.  

Måneskinnstur 
Fredag 22. februar var det duket for den årlige måneskinnsturen til Fånettvatnet. Denne 

gangen med ny, stor og fin hytte! Vi så for oss at dette ville ødelegge den intime og klamme 

opplevelsen som disse måneskinnsturene tradisjonelt har vært, men dette skulle vise seg å bli 

riktig så trivelig. Folk strømmet på og spiste både en, to og tre tallerkener med sodd. Denne 

gangen var det anledning til å bli sittende en stund, siden folk slapp å sitte ved bordet på skift. 

75 trivelige inn- og utabygdes skigåere var innom hytta denne kvelden. Etter hvert gikk 

gjestene løs på kaffe, kaker og quiz, før de tok turen nedover i bygda i lett snø-/regnvær. Selv 

om månen glimret med sitt fravær, ble det en fin måneskinnstur! 

Trimbokser 
Trimboksen på Fånettvatnet har også i år vært det mest populære skimålet. Vi fikk i år satt 

opp en trimboks på gapahuken på Vegenden. Denne ser imidlertid ut til å ha vært ukjent for 

mange, selv om dette er en flott tur som vi ønsker å gjøre mer kjent for flere.  

Barmarkstreninger 
Skigruppa har vært aktiv fra sensommeren/tidlig høst med rulleskitreninger og 

barmarkstreninger. Rulleski og bruk av gymsalen tirsdager, og barmarkstrening med 

kveldsmat i skihytta i etterkant på torsdager. Dette har vært kvelder med god aktivitet i 

mørket, både langs Markaveien, i akebakken, stadion, lysløpene etc.  Gruppene fra 12 år var i 

gang tidlig på høsten. Nytt av året er at også gruppa med 11-åringer har hatt 

barmarkstreninger.  

Verdalssamling 19.-20 oktober 
Verdalssamlinga ble arrangert etter samme modell som tidligere år i oktober, med 

barmarkstreninger i Blommen lørdag med leik, stafetter, hinderløype, rulleski og 

tacoservering om ettermiddagen. Søndagen står felles langtur på programmet. I år gikk denne 

fra Ramsåsvollen og til Leirsjøen. Samlinga arrangeres i samarbeid med de andre skiklubbene 

i Verdal.  

Skisamling Vålådalen 
42 medlemmer i Leksdal IL var siste helga i november på skisamling i Vålådalen. Helga 

inneholder aktiviteter ute og inne for hele familien og har fokus på det sosiale.  

 

Skigruppa vil med dette rette en stor takk til alle som er med å bidrar til at vi kan holde et høyt 

aktivitetsnivå i gruppa. Samarbeidet med løypekjørere, restaurantkomite, tidtakere, trenere, 

utøvere og andre som stiller når det trengs er av stor betydning. 
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Barneidrettskoordinator/Allidrett 

 
Vi har også i år hatt allidrett på skolen for alle fra 1. – 7.kl. Nytt i år er at foreldrene har blitt 

satt opp på dugnadslister for å være trenere. Vi har også hatt mandagstrim som tidligere. Vi 

hadde fem kvelder i Trønderhallen med svømming, noe som fortsatt er et populært tilbud. 

Etter mye etterspørsel hadde vi også to ganger med turning i Steinkjerhallen. Dette viste seg å 

være så populært, at vi prøver å få til noen ganger til utover vinteren. 

  
 

 

Anlegg 

 
Leder: Erik Stiklestad 

 
Det har vært meget stor aktivitet på lagets anlegg i 2013. Siden laget har mye og økende 

mengde anlegg og utstyr, legges det årlig ned en svært stor innsats i vedlikehold og drift. Noe 

av dette er svært synlig, så som stell av gressbanen og preparering av skiløyper. Andre 

oppgaver er ikke alltid like synlige, men er utrolig viktig for at vi skal kunne opprettholde den 

høye standarden vi har på våre anlegg. Utbygging og renovering av Fånetthytta har vært den 

klart største anleggsposten i 2013, og lagets medlemmer hadde ved årsskiftet 2013/14 lagt ned 

over 4000 dugnadstimer siden våren 2012. 

 
Følgende er utført i løpet av 2013, i tillegg til vanlig vedlikehold og drift: 

 Utbedring av løypenett 

 Ferdigstillelse lagerrom i den gamle maskinbua 

 Drenering på gressbanen 

 Vannledning til skihytta er senket og isolert 

 Nytt toppdekke, planering og såing av gressbanen 

 To nye mål til grusbanen ved barnehagen 

 Alle bygninger på skistadion samt broa er malt 

 Ny oppvaskmaskin skihytta 

 Turløype prosjektet er startet.  

o Merking av turstier og skiløyper,  

o Kart over løypenett og trimposter 

o Info-tavler 

o Tildelt kr. 199 000 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og 

Gjensidigestiftelsen 

 Renovering og utbygging Fånetthytta 

 Ny gapahuk ved skileikbakken 
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Økonomi 
Hovedlagets regnskap for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr 231880 inkl. 

renteinntekter. Avdelingsregnskapene viser til sammen et overskudd på kr 28539, så samlet 

bokført overskudd for laget er kr 260419. Bokført egenkapital er økt til kr 521735 pr. 

31.12.2013. 

 

Resultatet er meget bra og det skyldes at lagets medlemmer som vanlig har stilt opp til 

dugnader og ellers bidratt til å støtte opp om lagets aktiviteter. Laget har også vært meget 

dyktige og kanskje litt heldige når det gjelder å skaffe økonomiske midler. Som 

regnskapsoversikten viser, har laget mottatt store summer i ulike bidrag siste året. Man kan 

spesielt trekke fram Tæl-prisen som aldri hadde blitt vunnet uten den mobiliseringa og 

innsatsen lagets medlemmer sto for.   

 

Fånetthytta 

Fånetthytta er på det nærmeste ferdigstilt. I løpet av 2013 ble det brukt om lag kr 183000 på 

hytta. Hittil har kjøpet og opprusting av hytta kostet som følger i rene utlegg: 

  Kjøp        160500,- 

+ Nyanlegg/tilbygg      732443,- 

+ Vedlikehold gammel hytte            62249,- 

+ Inventar mm             71394,- 

= Sum kostnader Fånetthytta 2011-2013 1026586,-  

 

Hytta blir etter planen ferdigstilt i løpet av vinteren og det vil påløpe ytterligere ca kr 25000 i 

utgifter, jfr. budsjettet for 2014.  Spillemiddelsøknad er godkjent med et beløp på kr  588000 

og forventet momskompensasjon vil utgjøre anslagsvis 80000-90000. Som regnskapet viser 

har vi mottatt tilskudd fra flere bidragsytere som helt eller delvis kan relateres til dette 

prosjektet så totalt sett vil vi komme svært godt ut økonomisk. Nedenfor er en del av de 

øvrige postene kommentert. For øvrig henvises til vedlagte regnskapsrapporter og budsjett. 

 

Medlemskontingent holder seg stabilt. Siste året ble det registrert 316 betalende medlemmer 

mot 324 året før. 

 

Drifta av Molåna har også i år vært et svært viktig bidrag til årets resultat. Selv om det er en 

enorm dugnadsinnsats som ligger bak, er det ingen tvil om at det er en viktig inntektskilde for 

laget. Nettoinntekta i 2013 ble på ca 115000 noe som var om lag kr 20000 høyere enn året før. 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) leide også teltet vårt for et betydelig beløp siste året. 

I skrivende stund er det usikkert på om vi får fornyet avtalen for neste år men det ligger inne i 

budsjettet foreløpig. 

 

Momskompensasjon 

Momskompensasjonen ble omlag kr 36000 i 2013 om lag det samme som året før.  Det er en 

egen kompensasjonsordning for investeringer og nyanlegg. Momskompensasjonen for 

investeringene i Fånetthytta er budsjettert til om lag kr 80000, jfr budsjettet for 2014. 

.  

Sponsor-/reklameinntektene utgjør ca kr 85000. Det er inngått noen tre-årige avtaler som 

må fornyes neste år. Siktemålet må være å opprettholde eller øke denne posten framover.  

Inntekten fra teltutleie har også blitt en betydelig inntektskilde ikke minst takket avtaler med 

SNK. 
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For øvrige kommentarer til regnskap og budsjett henvises til avdelingenes årsmeldinger og 

regnskaps- og budsjettoversikter  inkl. anleggsbudsjett. 

 

Anleggsplan for 2014 og veien videre 

 
Å velge ut hvilke aktiviteter og hvilke anlegg som til enhver tid skal prioriteres er en viktig 

men vanskelig oppgave for laget. Disse valgene skal til enhver tid gi grobunn for en aktiv 

medlemsmasse og inntektsgrunnlag for klubben. Hovedstyret har i år ikke gjennomført alle 

tiltak som ble planlagt og budsjettert for i 2013. Hovedstyret går derfor inn for å videreføre en 

del av disse budsjettpostene til neste år.  

 

For 2014 mener styret at følgende prioriteringer bør gjøres 

 
Følgene er planlagt utført i 2014: 

 Utbygging av skihytta 

 Hogst av 20 m
2
 tømmer, saging av materialer 

 Nytt speakeranlegg skistadion (montert 26. januar) 

 Ferdigstillelse av Fånetthytta 

 Innkjøp av hjertestarter 

 Lengdegrop ved gressbanen 

 Utskifting av gressklipper vurderes 

 Fullføring av turløype-prosjektet 

 

Videre ønsker styret for 2013 at man for kommende år forholder seg til veiledende plan for 

aktiviteter som ble vedtatt på årsmøtet for tre år siden. Dette innebærer blant annet 

 

 En videre markedsføring av Leksdal ILs anlegg 

 Samarbeid med andre klubber og organisasjoner 

 Utgivelse av Leksdalsnytt 2 ganger i året 

 Videre satsning på Leksdalil.no 

 Sørge for aktiv bruk av Fånetthytta 

 Holdningsskapende arbeid 

 

 

For at idrettslaget fortsatt skal ha god tilgang på trenere bør man sørge for å sende flere på 

trenerkurs. Dette gjelder innenfor alle idrettsgrener som idrettslaget driver med.  

 

Leksdal IL vil med dette takke alle medlemmer, dugnadsfolk og andre som har deltatt på 

arrangement i regi av Leksdal IL i 2013. Vi gleder oss til et nytt år med masse trening og 

trivsel. 
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Regnskap og økonomi 
 

Regnskap for 2013    

Sammendrag av regnskapsåret - alle grupper   

     

Hovedlaget  D K Resultat 2013 

     

Egenkapital pr. 31.12.12 2081   

     

1900 Kasse 17090   

1920 4440.31.15581 391428   

1921 4202.14.37233 992   

1923 4440.08.43500 1012   

1924 COOP Inn-Trøndelag 8270   

1925 4451.06.59748 4699   

1500 Kundefordringer 74133   

2400 Leverandørgjeld  263663  

2050 Egenkapital pr. 31.12.2013  233961 231880 

 Balanse 497624 497624  

     

     

Skigruppa  D K Resultat 2013 

     

Egenkapital pr. 31.12.12 121045   

     

1900 Kasse 6190   

1920 4440.31.24157 brukskonto 64890   

1500 Kundefordringer 40435   

2400 Leverandørgjeld  -656  

2050 Egenkapital pr. 31.12.2013  112171 -8874 

 Balanse 111515 111515  

     

     

Friidrettsgruppa D K Resultat 2013 

     

Egenkapital pr. 31.12.12 56211   

     

1900 Kasse 12282   

1920 4440.31.25072 brukskonto 3649   

1500 Kundefordringer 43148   

2400 Leverandørgjeld  0  

2050 Egenkapital pr. 31.12.2013  59079 2868 

 Balanse 59079 59079  
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Fotballgruppa  D K Resultat 2013 

     

Egenkapital pr. 31.12.12 81979   

     

1900 Kasse 3133   

1920 4440.31.22480 38264   

1921 4440.16.16499 30725   

1500 Kundefordringer 53265   

2400 Leverandørgjeld  8863  

2050 Egenkapital pr. 31.12.2013  116524 34545 

 Balanse 125387 125387  

     

Hele laget totalt:    

 Egenkapital pr. 31.12.12 261316   

 Resultat 2013 260419   

 Egenkapital pr. 31.12.13  521735  

 Balanse 521735 521735  
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Resultat 2013- budsjett 2014    

Leksdal IL, hovedlaget    
       
Nr. Kontonavn Regnskap 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2014 

Salgs- og driftsinntekt    
 Salg 

klubbdrakter 
551 10000   

 Deltageravgift damtrim 12000   
 Dugnader  50000 20000  
 Inntekter 

skytterfest 
21870 20000 22000  

 Inntekt Vannvittige Dager 10000   
 Inntekter Mobil-retur    
 Tilskudd NIF 21095 25000 25000  
 Andre tilskudd *) 425500  775000  
 Anl.midler Verdal kommune 27823 29000 29000  
 Grasrotandel Norsk Tipping 25313 25000 25000  
 Momskompensasjon 36394 100000 110000  
 Medlemskontingent 27150 30000 30000  
 Inntekter bingo 32530 30000 32000  
 Sponsorinntekter, reklameplass kart 85500 90000 90000  
 Inntekter Mo-låna 165294 170000 170000  
 Leieinntekter maskiner/leiekjøring 5000 20000 10000  
 Leieinntekt skihytta/Fånetthytta 12300 15000 15000  
 Leieinntekt telt 51500 52000 52000  
 Bidrag skistadion 16600 20000 20000  
 Refusjon vedlikeholdskonto løypemaskina 3721    
 Diverse inntekter 6870 5000 5000  
Salgs- og driftsinntekt 965011 713000 1430000  

       
Driftskostnader     
 Varekjøp Mo-låna 50 754,00 60000 60000  
 Halleie  35 885,00 40000 40000  
 El.kraft  20 587,00 20000 20000  
 Maskinleie  4 688,00 5000 5000  
 Jordleie  8 050,00 10000 10000  
 Vedlikehold baner 32 516,00 15000 15000  
 Vedlikehold skianlegg 30 335,00 10000 10000  
 Vedlikehold bygninger 38 051,00 115000 130000 Tilbygg skihytta  

 Inventar Fånetthytta 56 184,00 30000 5000  
 Inventar, rekvisita skihytte 11 280,00 5000 5000  
 Diverse utstyr  7 055,00 45000 120000  
 Treningsmatriell, instruktør 28 341,00 28000 30000  
 Vedlikehold gressklipper, utstyr 1 719,00 10000 10000  
 Vedlikehold løypemaskin  3 721,00    
 Vedlikeholdskonto løypemaskin 30 000,00 30000 30000  
 Vedlikehoild scooter 3 838,00 5000 5000  
 Vedlikehold anlegg (elvepromenaden) 3000 3000  
 Fånetthytta,nyanlegg 103 557,00 63000 20000  
 Fånetthytta, vedlikehold 23 713,00 7000 5000  
 Brøyting 28 125,00 27000 30000  
 Kursutgifter  5000 5000  
 Kontorrekvisita 1 884,00 2000 2000  
 Data, internett 14 392,00 15000 15000  
 Trykking, kopiering 17 375,00 15000 18000  
 Annonser 411,00 4000 3000  
 Møter, dugnader med mer 2249,00 7000 5000  
 Blomster og gaver   585,00 3000 3000  
 Porto  375,00 1000 1000  
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 Drivstoff gressklipper 7581,00 10000 10000  
 Drivstoff løypeutstyr 59 335,00 60000 60000  
 Forsikringer 32 132,00 35000 35000  
 Turløypeprosjekt  230000  
 Utgifter skytterfesten 16 944,00 17000 17000  
 Utgifter Vannvittige dager 10000 10000  
 Støtte til lag og foreninger/egne 

avdelinger 
49 000,00 53000 50000  

 Støtte nasjonale stevner, skisamlinger 5000 5000  
 Diverse kostnader 15 237,00 50000 15000   
Driftskostnader 735 899,00 820 000,00 1 037 000,00  
       
Driftsresultat 229 112,00 -107 000,00 393 000,00  
 Renteinntekt 3766 7000 7000  
 Rentekostnader og gebyr -998,00    
Ordinært resultat 231 880,00 -100 000,00 400 000,00  
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Resultat 2013 - budsjett 2014       

Leksdal IL, skigruppa        

          

Nr. Kontonavn  Regnskap 2013  Budsjett 2013   Budsjett 2014 

Salgs- og driftsinntekt        

 Egenandel skisamling 77450  35 000    40 000 

 Startkontingent skirenn 22450  25 000   20 000 

 Kiosksalg  59336  60 000   60 000 

 Inntekt lotteri  3200      

 Kioskalg Fånetthytta 23171  15 000   23 000 

 Sponsorinntekter 10600  12 000   12 000 

 Inntekter andre 
arrangement 

3870  10 000   3 500 

 Inntekter dugnad 6000      

 Bidrag fra hovedlaget 8438  10 000   10 000 

Salgs- og driftsinntekt   214515  167000   168500 

          

Driftskostnad
er 

         

 Starkontingent  14 455  14 000   14 000 

 Samlinger/ større renn jr/sr 22 910  20 000   23 000 

 Kretskontigent med mer 16 217  5 000   15 000 

 Skisamling Vålådalen 82 090  30 000   40 000 

 Innkjøp driftsmatriell   5 000   5 000 

 Premier, blomster 19 785  15 000   15 000 

 Kjøp av utstyr    15 000    

 Kjøp av kioskvarer 66 148  55 000   65 000 

 Diverse kostnader  3 466    8 000,00     8 000 

Driftskostnad
er 

   225 071  167 000,00         185 000 

          

Driftsresultat    -10 556  0,00   - 16 500 

 Renteinntekt   1 914      

 Rentekostnader og gebyr -   232      

Ordinært resultat   - 8 874  0,00   - 16 500 
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Resultat 2013 - budsjett 

2014  
           

 Leksdal IL, fotballgruppa             

              

 Nr.   Kontonavn    Regnskap 2013  Budsjett 2013    Budsjett 2014    

 Salgs- og driftsinntekt             

3111  Salg klubbeffekter  150,00  0   0     

3115  Kiosksalg   1 736,00  10 000   12 000     

3117  Inntekter dugnad  30 000,00  30 000   30 000     

3118  Inntektsbringende tiltak  34 830,00  20 000   10 000     

3450  Bidrag fra hovedlaget  8 438,00  10 000   10 000     

3720  Reklame, sponsorer  28 600,00  25 000   32 000     

3999  Diverse inntekter  2300          

  Treningavgift senior    3 500   30 000     

 Salgs- og driftsinntekt   106 054,00  98 500,00   124 000,00     

              

 Driftskostnader              

4230  Spillerdrakter    2000   10000     

4240  Treningsmatriell med mer   7 583,00  10000   15000     

6220  Deltagelse stevner/cuper   6 100,00  12000   10800     

6231  Dommerhonorar   4 230,00  3000   15000     

6232  Transport til kamp   1 134,00  2500   2000     

6240  Utgifter samarbeidslag    5000        

6371  Kursutgifter     3000   6000     

6810  Kopiering, trykking  9 000,00  6500   10000     

6940  Porto, rekvisita    242,00  500   500     

7316  Utgifter arrangement  15 247,00  10000   10000     

7318  Utgifter inntetektsbringende 
tiltak  

12 000,00  12000   5000     

7411  Medlemskontingent kretsen  2 000,00  2000   2000     

7412  Lagsavgifter, forsikringer  8 000,00  5000   26000     

7420  Spilleroverganger  1 800,00  2000   10200     

7790  Premier, diverse kostnader 5 156,00  500   500     

 Driftskostnader     72 492,00   76 000,00   123 000,00     

              

 Driftsresultat    33 562,00  22 500,00    1 000,00     

  Renteinntekt  1119          

  Rentekostnader og gebyr  -136,00          

 Ordinært resultat    34 545,00  22 500,00    1 000,00     
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Resultat 2013 - budsjett 2014       

Leksdal IL, friidrettsgruppa       

          

Nr. Kontonavn  Regnskap 2013  Budsjett 2013   Budsjett 2014 

Salgs- og driftsinntekt        

3115 Kiosksalg  2730  3000   3000 

3320 Klubbkarusell, inntekter 3000  4000   4000 

3330 Inntekter dugnad, arrangementer 1775  1500   1500 

3450 Bidrag fra hovedlaget 4219  4000   4000 

3962 Sponsorinntekter 5300  6000   6000 

Salgs- og driftsinntekt   17024  18500   18500 

          

Driftskostnad
er 

         

4215 Utgifter kiosk   1 132,00  1000   1000 

6230 Utgifter klubbkarusell, premier mm  7 422,00  7500   7500 

6250 St.olafsloppet   5 800,00  5800   5800 

6610 Innkjøp trenigns-/stevnematriell   1500   1500 

Driftskostnad
er 

    14 354,00   15 800,00    15 800,00 

          

Driftsresultat     2 670,00   2 700,00    2 700,00 

8040 Renteinntekt  210      

8170 Rentekostnader og gebyr - 12      

Ordinært resultat    2 868,00   2 700,00    2 700,00 

 

 

Anleggsbudsjett 2014 

 
 Tilskudd Forskuttering Kostnad Dugnadsverdi Totalt 

Utbygging skihytta  140 000   100 000 272 000    512 000  

Speakeranlegg skistadion   30 000  5 000    35 000  

Tippemid.søkn. Fånetthytta 578 000   10 000              100 000  688 000  

Fånetthytta diverse inventar   20 000                  5 000  25 000  

Skifte dieseltank   10 000                  5 000  15 000  

Hjertestarter   10 000   10 000  

Gressklipper   70 000   70 000  

Lengdegrop   5 000                  5 000  10 000  

Skilting/kart turløyper   50 000   200 000              100 000  350 000  

Sum 768 000   -    455 000              492 000    1 715 000  
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Valgkomiteens innstillinger for 2014 
 
   

   
Hovedstyret:    

Leder  Ny 

Anleggsleder/nestled
er 

Karstein Aksnes Ny 

Kasserer Arnt Aurstad Gjenvalg 

Sekretær Marius Johnsborg Ipv. 

Barneidrettskoordina
tor 

Gunn Marit Øgstad Ipv. 

Styremedlem Tomas Iver Hallem Gjenvalg 

   

Fotballgruppa:    

Leder: Arnstein Ekseth Gjenvalg i gruppa 
og som leder 

 Gøril Sørmo Ipv. 

 Kristian Pedersen Ny 

 Anne Marthe Aune Ipv. 

 Håkon Musum Gjenvalg 

 Helge Martin Holmsberg Ipv. 

   

Skigruppa:    

Leder: Heidi Totsås Ipv i gruppa, 
gjenvalg som 
leder. 

 Lars Håkon Bjugan Ipv 

 Sten Solum Ipv 

 Beate Hågensen Ny 

 Hans Kristian Musum Gjenvalg 

 Tore Øgstad Gjenvalg 

   

Friidrett:   

Leder: Randi Skavhaug Hallem Ipv i gruppa, ny 
som leder. 

 Gerd Inger Marken Ny 

 Ludmila Sende Ny 

 Hanne Lene Balgaard Ipv 

 Beate Kippe Gjenvalg 

   

Banekomite:    

Leder: Ansv. Nord. Steinar Tuseth Gjenvalg som 
leder, 1 år 

Ansv. Sør Haldor Kippe Ipv. 

 Håkon Musum Gjenvalg 

 Roger Tobiassen Gjenvalg 

 Emil Aksnes Ny 

 Helge Martin Holmsberg Ipv. 

 Steinar Johansen Gjenvalg 

 Jørgen Baumfelder Ipv. 

   

Komite – Vannvittige dager:  

 Snorre Skrove Gjenvalg 

 Inger Karmhus Gjenvalg 

 + en repr. fra hovedstyret. 

   

Løypekomite:    

Leder: Tore Aurstad Gjenvalg i gruppa 
og som leder. 

 Jarle Aurstad Gjenvalg 

 Tore Helberg Gjenvalg 

 Nils Bruheim Ipv. 
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 Karstein Aksnes Ipv. 

Web-ansvarlige:    

 Margunn Aksnes Gjenvalg 

 Gunhild Okkenhaug 
Aksnes 

Ipv. 

 Jan Idar Stiklestad Gjenvalg 

   

Drift og vedlikeholdskomite – bygninger Marka +Fånetthytta 

Leder, ansv. Marka: Oddgeir Aksnes Ipv i gruppa, 
gjenvalg som 
leder 

Ansv. Fånetthytta Torgeir Hermann Ny 

 Bjørg Haugan Gjenvalg 

 Kjell Peder Aksnes Gjenvalg 

 Frode Kjønstad Ipv. 

 Pål Duvsete Ipv. 

 Elen-Mari Marken Gjenvalg 

   

Tidtakerkomite:    

 Kjell Johan Hermann Ipv. 

 Elisabeth Wehn Liljevold Ipv. 

 Gunnar Hermann Gjenvalg 

 Randi Selnes Gjenvalg 

 Odd Tore Pedersen Ipv. 

 Kjell Peder Aksnes Ipv. 

 Erlend Svee Aksnes Ny 

 Jon Ivar Kjelvik Ipv. 

 Knut Gran Gjenvalg 

 Hans Kristian Musum Gjenvalg 

   

Leksdalsnyttkomite:   

 Tone Elisabeth Berg Ipv. 

 Mona Stiklestad Ipv. 

   

Juletrådkomite:    

Leder: Terje Aksnes Gjenvalg i gruppa 
og som leder. 

 Harald Tuseth Gjenvalg 

 Knut Aksnes Ipv. 

 Nils Hallem Gjenvalg 

 Stein Arne Stiklestad Gjenvalg 

   

Olsokrittkomite:   

 Snorre Skrove Gjenvalg 

 Sten Solum Ipv. 

 Oddgeir Aksnes Ipv. 

   

Bulleråskomite:   

 Bente Aksnes Ipv. 

 Arnt Aurstad Gjenvalg 

 + en repr. fra skigruppa  

   

   

   

   

Restaurantkomite:    

Leder:  Ny 

 Merete Einarsen Ipv. 

 Ragnhild Hermann Ipv. 

 Hilde Vada Aksnes Gjenvalg 

 Heidi Grønn Ny 

 Nils Hallem Gjenvalg 

 Arnfinn Voll Gjenvalg 

 Oddrun Aurstad Gjenvalg 

 Ann Berit Vikhamar Ipv. 

 Inger Taraldsen Ipv. 

 Bente Holmvik Ipv. 
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 Ida Kippe Ipv. 

 May Helen Aurstad Gjenvalg 

 Per Olav Salthammer Ipv. i gruppa, 
gjenvalg som 
nestleder 

 Åsta Salthammer Gjenvalg 

 Gunhild Stiklestad Ipv. 

 Eli Anita Valbekmo Gjenvalg 

   

   

Teltgruppe Odd Tore Pedersen Ipv i gruppa, ny 
som leder 

 Ketil Aksnes Ipv i gruppa 

 Hans Erik Arnøy Ny 

 Morten Hallem Ny 

   

Revisorer:  Steinar Aksnes Ipv. 

 Joar Aksnes Gjenvalg 

   

   

Valgkomitè:   

Leder: Beate Hågensen 1 år 

 Dag Einar Innhaug 1 år 

  2 år 

  2 år 

   

 


