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Dagsorden 

 

1. Konstituering 

1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

1.2 Opptak av navnefortegnelse 

1.3 Valg av dirigent 

1.4 Valg av møtesekretær 

1.5 Valg av 3 medlemmer til tellekorps 

1.6 Valg av to møtedeltagere til å undertegne protokollen 

 

2. Beretninger 

2.1 Hovedstyrets årsberetning 

2.2 Klubbhåndbok  

2.3 Avdelingenes årsberetninger 

 

3. Regnskaper i revidert stand 

3.1 Hovedstyrets årsregnskap 

3.2 Avdelingenes årsregnskap 

3.3 Revisors beretning  

3.4 Kontrollkomiteens beretning 

  

4. Innkommende forslag 

 

5. Budsjetter 

5.1 Kontingent for kommende år 

5.2 Hovedstyrets budsjett for kommende år 

5.3 Avdelingenes budsjett for kommende år 

 

6. valg 

6.1 Valg av hovedleder for 1 år  

6.2 Valg av nestleder for 2 år 

6.3 Valg av styremedlem for 1 år (ikke på valg) 

6.4 Valg av styremedlem for 1 år 

6.5 Valg av varamedlem for 2 år 

6.6 Valg av 2 medlemmer til kontrollkomiteen for 1 år 

6.7 Valg av 4 medlemmer til valgkomiteen for 1 år 

 

7 Godkjenning av avdelingsledere 

 

8 Utmerkelser 
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Beretning for 2014 

1. Organisasjon 

 
Arbeidsutvalget 

Hovedleder    Heidi Eriksen 

Nestleder     Tommy Skjelstad 

Styremedlem     Petter Aas 

Styremedlem    Olav Kosi  

Styremedlem trenere - og utd.  Jan Erik Tallhaug 

Varamedlem    Tove Veie 

 

Avdelingsledere 

Allidrett     Randi Flaten 

Fotball  Heidi Ophus frem til august, Ivan 

Heggelund/Bjørn Ophus fungerende fra august 

Håndball     Lars Gunnar Thoresen 

Tennis     NTA drifter Tennis 

Volleyball     John Walstad 

Oldermannsligaen    Geir Bjarte Sætre 

    

 

Medlemmer 

pr. 31.12.14 hadde Vestli idrettslag 625  aktive medlemmer,  

 

Hovedstyremøter 

Det har vært holdt 10 ordinære hovedstyremøter i perioden.  

 

Utmerkelsesrådet: 

Rådet har i perioden bestått av; 

Jan Erik Tallhaug Beate Løken Tone Jordhøy 

 

Revisorer 

Arthur Luneng,  Birger Eltoft 

 

Kontrollkomiteen 

Lasse Johannessen Per Bråthen 

 

Lovkomite 

Vidar Teigen Elisabeth Myrhol  

 

Valgkomite 

Jan Minge  Lasse Elton  
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Bane og anlegg 

 

Driftsavtaler 

 

Idrettslaget har driftsansvar for følgende kommunale anlegg: 

- Rommen grusbane 

- Jesperud kunstgress 

- Stovnerhallen 

- Tennisanlegget Tokerud (satt bort til NTA) 

 

I tillegg har følgende grupper tilsyns- og vedlikeholdsansvar tildelt av HS: 

- Fotballavdelingen   Ballbingen ved klubbhuset 

 

 

 

Klubbhuset 

  

Klubbhusdriften har vært underlagt HS, med god hjelp av klubbkontoret. 

Det har vært klubbhusvakt to ganger i uken på klubbhuset gjennom hele året, se eget 

punkt. 

Det ble engasjert nytt selskap for vask av klubbhuset i 2014. Dette fungerer bra. 

Klubbhuset var for 2014 utleid for kr 144.000,-  

Det har i 2014 vært innkjøp av nye stoler til festsalen i klubbhuset. Dette med drivkraft og 

økonomisk støtte av Oldermannsligaen. 

Festsalen fremstår som lys og moderne. 

Klubbhuset består av garderober for fotballen, utstyrslager for fotballen og HS, møterom, 

festsal, fotballkontor, klubbkontor og rommet til Oldermannsligaen. 

. 

 Økonomi.  

 

Hovedstyret legger frem et regnskap som viser et positivt årsresultat på  

kr 573.478,- (tall hentet fra utkast pr 07.04.2015)  

Etter fjorårets mange utgifter i forbindelse med oppussing, har det år blitt tilført 

utestående kapital (husbanken) samt at det i år har vært en skjerping i økonomiske rutiner 

og utbetalinger. 

Spesielt har dette vært tilfelle for håndballen, som har fått oversikt over gammel gjeld og 

håndtert dette på en god måte. Alt er ryddet opp, strammet inn og håndballens 

økonomiske situasjon er snudd.  

Fotballen fortsetter i god trend. 

Volleyballen er en ny gruppe og har i 2014 vært i oppstartfasen.  

Hovedstyret viser til gruppenes egne resultater. 
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Forsikringer: 

 

Idrettslaget har følgende forsikringer: 

- Klubbhuset, 

Herunder maskin og løsøreforsikring, fullverdiforsikring og tap av leieinntekter. 

- Kiosk utenfor klubbhuset 

- Klubbforsikring, herunder underslagsforsikring 

- Stovnerhallen, innboforsikring  

 

Forsikringspapirene ligger arkivert på klubbhuset for gjennomsyn. 

 

Klubbkontoret 

 

Kontoret har i 2014 vært betjent av Inger-Lise Nordli. 

Hun har kontortid mandager mellom 17.00 og 19.00 og onsdager mellom 17.00 og 20.00 

Klubbkontoret har hatt ansvar for utleie av klubbhuset, tatt imot bestillinger, levert og tatt 

imot nøkler og hatt kontroll av lokalet slik at alt skal være i henhold til ønsket standard. 

Klubbkontoret har også sørget for at klubbhuset har blitt rengjort av innleid firma etter 

bruk. 

 

Regnskap: 

 

Idrettslagets regnskapsfører i år vært Expert Regnskap, ved Ivan og Jorunn Heggelund. 

 

Marthafondet: 

 

Det har ikke vært noen utbetalinger fra dette fondet i 2014. 

Vi vil igjen oppfordre gruppene til å benytte denne muligheten, da vi er helt sikre på at vi 

har barn/unge som på grunn av familiesituasjon faller utenfor det fellesskap vi er her for å 

ivareta. 

Retningslinjer for Martha-fondet ligger på Vestli IL sine hjemmesider, www.vestliil.no 

 

Fullmakter: 

 

Gruppelederne har fått fullmakt til å styre sine avdelinger. Alle skriftlig avtaler med 

forpliktelser for idrettslaget skal være fremvist for HS, og dersom ikke annet har vært 

avtalt, undertegnet av HS. 

 

 

Informasjonskanaler: 

 

Vi ber samtlige grupper om å ivareta deres egne sider på www.vestliil.no på beste måte. 

I tillegg finnes det fb-side samlet for Vestli IL hvor informasjon vil bli lagt ut.  

 

Sportslig: 

 

Vi henviser til gruppenes egne beretninger. 

 

http://www.vestliil.no/
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Klubbutviklingsprosessen: 

 

Avtale inngått mellom Stovner Bydel og Vestli IL ble videreført for 2014. Fra januar til 

mai var det utplassert en prosjektmedarbeider ansatt av OIK på klubbkontoret til Vestli IL. 

Hans oppgaver var å gjennomføre en klubbutviklingsprosess for Vestli IL i samarbeid 

med kretsen. Dette ble påbegynt i 2013. Store deler av klubben var engasjert i prosessen. 

Etter endt klubbutviklingsprosess ble det foretatt en evaluering av prosjektet, og 

enstemmig fra alle involverte parter skjedde det en forandring i samarbeidet. Dette var 

første gang et slikt prosjekt var satt i gang for en idrettsklubb. Veien blir til mens man 

går.. 

Vestli IL fikk på vårparten en samarbeidsavtale med bydelen om tilskudd for å drifte en 

daglig leder etter eget ønske. Heidi Ophus ble via firmaet FUN as engasjert, og det ble 

skrevet en avtale med firmaet for 2. halvår av 2014. Heidi Ophus har fungert som 

konsulent i en 50 % stilling. 

Samarbeid mellom bydel, OIK og idrettslaget har vært bra og produktivt. Idrettslaget 

hjelpes til å bli mer profesjonelt og kan knytte kontakter med viktige samarbeidspartnere i 

en tid hvor det stadig innføres flere rapporteringsordninger, nye lovverk og rutiner fra 

sentralt hold. 

Arbeidet forventes å fortsette i 2015. 

 

 

Representasjon: 

 

Idrettslaget var representert i ISU (idrettens samarbeidsutvalg i bydel Stovner) ved: 

Jan Erik Tallhaug. 

 

  

Arrangement: 
 

Det ble av Hovedstyret arrangert Vestli IL dag lørdag 13. september på Jesperudjordet. 

Her var det aktivitetsløyper, lasermåling av fart fra kast eller spark, hoppeslott, flere 

volleyballbaner, fotballaktiviteter, quiz, lotteri og salgsboder. 

Mange flotte foreldre stilte på dugnad, grillet, solgte kaker og stekte vafler. 

Jesperudjordet badet i sol, og det var mange besøkende innom. 

Bydelen arrangerte bydelsdag på samme dag, og besøk hos Vestli IL var et sted hvor man 

kunne få stempel i aktivitetspasset fra bydelen. 

 

 

        

 

Oslo, 07 april 2014    

 

       Heidi Eriksen   (s) Heidi Ophus      (s) 

 Tommy Skjelstad (s) Bjørn Ophus  (s)   

Petter Aas  (s) Ivan Heggelund (s) 

 Jan Erik Tallhaug  (s) Lars Gunnar Thoresen(s) 

Olav Kosi  (s)        Randi Flaten               (s) 

Tove Veie   (s)        John Walstad              (s) 
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