
 
 

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer:  

              
 

Til medlemmer i Eina Sportsklubb 

 
    Sakliste og saksdokumenter  

for årsmøte i Eina SK 
 
Styret viser til innkalling av 1. februar 2020. 
Årsmøtet avholdes på Blilie 15. mars 2020 kl. 17.00. 
Under følger saklisten for årsmøtet. 
 
 
Årsmøtet skal 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkalling og sakliste 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene 
5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2019 i revidert stand 
6. Anlegg: Utvidelse av Prestmarka versus hall ved Thune Skole. Se vedlegg a. 
7. Vedtak: Fullmakt til kasserer og leder, og prinsipper for økonomistyring i Eina SK til 

etterretning. Se vedlegg b. 
8. Fastsette medlemskontingent. Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på 

kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 100 for støttemedlemmer. 

9. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift 
for gruppens aktivitet. 

10. Vedta sportsklubbens budsjett for 2019, se egen kolonne i resultatregnskapet. 
11. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan. Opptak av Triatlon, se vedlegg c. 
12. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan 
d) To revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
f) Valgkomité  

13. Tildeling av «Heder for fremdragende innsats for Eina Sportsklubb»  

Vedlagt følger følgende dokumenter, som også er publisert på våre nettsider, 
www.einask.no 
- Grunnlag for vedtak sak 6 (vedlegg a), 7 (vedlegg b), og 10 (vedlegg c).. 
- Årsberetninger 
- Regnskap og budsjett, revisors beretning fremlegges på årsmøte 

 
Med vennlig hilsen 
Styret i Eina SK 
 



Et lite tilbakeblikk på 2019
Aktivitet
Vi kan se tilbake på et år med høy aktivitet og store 
bragder. I fotball har vi hatt sju lag i sving, og det 
toppet seg med at både damelaget og herrelaget 
ble seriemester i sine divisjoner. I turngruppa er det 
i overkant av 50 aktive fordelt på fire partier, som 
har fylt opp Prestmarka et par kvelder i uka. På 
Billie lyser det også flere kvelder i uka, når 
TaeKwonDo med 34 ivrige medlemmer trener. Fra 
januar til mars har skigruppa hatt ukentlige 
treninger og arrangert åtte skirenn i Prestmarka. I 
tillegg har ca 30 barn mellom 5 til 7 år vært med på 
allidrett som består av turn, ski og fotball. Gang og 
turmarsj har stått for stolpejakt. Mer om aktiviteten 
kan du les om på de neste sidene.

Anlegg
Aktivitet krever gode anlegg, og i 2019 har det vært 
gjort nødvendig vedlikehold på både Blilie og 
Prestmarka. Som alltid stiller det opp en fantastisk 
gjeng som ordne baner og kjøre løyper.

(Illustrasjon: ØST-TEK)
I 2019 kom det fram behov og ønsker om å utvide 
Prestmarka. Turn ønsker bedre plass og 
hoppegrop, ski ønsker lagerplass til tråkkemaskin 
og snøskutere, og fotball ønsker bedre 
publikumsfasiliteter. Derfor ble det mot slutten av 
året søkt om tippemidler til en utvidelse av 
Prestmarka vestover på ca 9 meter. Dette er på 
tidlig planleggingsstadiet og er tema på årsmøte. 

Økonomi
Økonomien i Eina Sportsklubb er god. I 2019 endte 
vi opp med en omsetning på ca 1,4 millioner og et 
negativt resultat på ca 30 tusen kroner. Det er noe 
mindre enn de 100 tusen i underskudd som 
årsmøtet vedtok i budsjettet.

Kontakt
Leder Eina SK: Eirik Hamre Korsen, 
Facebook: Eina SK

Årsberetning 
Eina SK 2019 



Fotball

Sesongen 2019 var bra sesong for Eina SK. 
Fotball har i år driftet sju lag. Dette er Mix 7, 
G10, G13, J13, J17, senior damer og senior 
herrer.

I tillegg har det vært Eina spillere på 
samarbeidslagene S.K.R.E.KK J14, B/E/R G16 
og G19. 

Sesongen startet med kickoff på Grendehuset, 
hvor alle spillerne ble presentert og noen ble 
intervjuet av den alltid stødige Henning Raae.  
Her dukket også Totens Sparebank opp og 
overrakte oss en sjekk på 50 000 kroner som 
skulle brukes til nye treer-baner. To baner ble 
innkjøpt og har vært i flittig bruk i sommer. Vi vil 
også takke alle som har bidratt med midler, både 
private og bedrifter. 

I år som i fjor har vi arrangert Tine fotballskole på 
Blilie, og Totenmesterskap i straffekonk under 
Eina dagene. Totenmestere 2019 ble Tobias´ 
disipler som overraskende slo fjorårsmesteren 
Castillos i finalen. Moro var det at de lokale 
13-14 åringene slo junior elite gutta fra Raufoss. 

G13 og J17 deltok i år på Norway Cup. En 
minneverdig uke for alle, med flotte opplevelser 
både på og utenfor banene. Åpningsshow, TV-
sendte kamper, og 30 grader i klasserommet og 
på sletta, vil nok stå igjen som sesongens 
høydepunkt for denne gjengen. 

G10 har deltatt på Fåbergturnering og Mix 7 på 
Gjøvik Cup i tillegg til seriespill.

Henning Raae og Morten Røsåsberget har gjort 
en strålende jobb med hvert sitt seniorlag.

Eina sitt herrelag hadde en eventyrlig utvikling 
gjennom sesongen 2019. Fra å være seks klare 
spillere i januar til å bli en gjeng på i overkant av 
20 i løpet av våren. Resultatene lot vente på 
seg, men da høstsesongen startet gikk det bare 
en vei. Åtte strake seire og på toppen av det 
vant laget serien. 

Damelaget på Eina startet året litt haltende med 
en varierende vintersesong. Men med fokus på å 
få til sitt eget spill, har de spilt mange gode 
kamper i år. Det resulterte i både seriegull med 
seks poengs margin og 90-30 i målforskjell, og 
en overbevisende 5-1 seier i KM finalen. Du kan 
lese mer utfyllende oppsummeringer av 
sesongen til seniorlagene på klubbens nettsider; 
www.einask.no.

Begge seniorlag har satt stor pris på 
publikumsoppmøte og ser med forventning frem 
til neste sesong. 

Sesongavslutning ble i år lagt til Lillehammer.  
Alle lag ble invitert til å se Hockeyclassic i 
Håkonshallen. Dette er ett storoppgjør mellom 
Lillehammer og Storhamar med over 8000 
tilskuere. 81 stk spillere og foreldre fikk en flott 
opplevelse på Lillehammer denne 
lørdagskvelden. 

Eina SK driftes på dugnad. Vi må få rette en stor 
takk til dommere, trenere, lagledere og 
banemannskap som har bidratt gjennom 
sesongen. 

Leder fotball: Magnar Bjørnerud, 
Facebook: Eina SK Fotball



Taekwondo

Eina SK Chung Moo Taekwondo holder til på Blilie 
og hadde 34 medlemmer, dette er stabilt fra forrige 
år. Medlemmene er i alderspennet 6 til 46 år.  
Det har blitt holdt trening med instruktør 4 timer 
ukentlig, i tillegg til egentrening mandager på Blilie.
En del av de voksne bruker også lokalet til 
egentrening på helg og flere kvelder i uka.

Fra høsten 2019 startet vi et prøveprosjekt med en 
egen trening for 2013-kullet. Vi startet også opp 
egen WT kamptrening hver torsdag. På timeplanen 
er det derfor 6 ulike timer for trening ukentlig. 
Begge prosjektene blir videreført i 2020.

Vi er nå flere instruktører som drifter treningene: 
Anders Vildåsen (3. Dan), Rune Bredesen (3. Dan), 
Elisabeth Lofthus (1. Dan) og Hege Hanserud (1. 
Dan). Ole Martin Ødegaard Aanstad (2. Dan) var 
også med på trenersiden første halvår men er nå i 
utdanning innen forsvaret. Høsten 2019 ble Jesus 
Manuel Destrade Rodriguez med som instruktør i 
kamptrening. Jesus har vært tidligere juniormester i 
Taekwondo i Cuba, og er et veldig bra tilskudd til 
klubben.
Master Rolf Martin Støen har også holdt noen 
treninger for oss i året som har gått. Master Morten 
Sunnset Larsen fra Skedsmo har også vært på 
flere besøk hos oss.
Gubrand Askvig (1. Dan) har også startet å trene 
hos oss, etter noen års pause fra taekwondo. Han 
vil bli et godt tilskudd som trener i klubben 2020.
Trenersituasjonen har vært stabil på tross av at et 
par instruktører har vært utsatt for skader (i og 
utenfor taekwondo) siste året.

Det har vært gjennomført to hovedgraderinger på 
Eina sommer og jul, samt en mindre 
påskegradering. I 2019 fikk vi to nye Dangrader i 
klubben på sommerleir i Fredrikstad. Anders 
Vildåsen gikk opp til 3. Dan og Ole Martin til 2. Dan.
Vi har også økt betydelig antall med høyere 
graderte innen fargebeltene. Ved utgangen til 2019 
fikk to aktive utøvere 1. cup, det vil si svart stripe, 
siste grad før Dan. Vi har også fått 7 aktive 
blåbelter i klubben, som er barn, ungdom og 
voksne. Instruktørene har vært på flere seminarer i 
regi av moderklubben Skedsmo Tan- Gun.

Under Einadagene i august hadde 
taekwondogruppa oppvisning med demonstrasjon 
av trening, spark, mønstre og brekking.

Leder taekwondo: Anders Vildåsen, 
Facebook: Kolbu/Eina (Chung Moo) Tae Kwon Do 
klubb

Turn og Allidrett
Turngruppa holder til i Prestmarka og teller ca 50 

medlemmer mellom 4-16 år. For de aller minste 
tilbyr vi Allidrett, et samarbeid vi har sammen med 
ski og fotball. Et tilbud som ser ut til å være svært 
populært med 25 energiske barn. Gjennom Allidrett 
får de testet ulike idretter gjennom lek og moro.  

De eldre utøverne fordeler seg på partiene 
Minirekrutt (1-3 trinn), Rekrutt (4-6.trinn) og Junior 
(7 trinn og eldre). Alle partiene deltok i juni på 
Barnekretsturnstevnet på Harestua utkledd som 
Løvenes Konge og leverte en fantastisk 
oppvisning. Under turnstevnet fikk de prøve seg i 
en toppmoderne turnhall, teste gymhjul og mange 
andre morsomme aktiviteter. Juniorene deltok også 
på konkurransen Opplandspokalen. 

Vi synes det er viktig at turn er gøy og turn skal 
være for alle. Vi er også opptatt av at det skal være 
et godt sosialt miljø, noe vi forsøker å tilrettelegge 
for ved inniblant ha kveldsmat etter trening, 
sommeravslutning med grilling og juleoppvisning 
hvor alle kan ta med seg publikum. Rekrutt og 
junior har hatt hver sine overnattinger på 
Prestmarka som alltid er en suksess. Minimalt med 
søvn, men maksimalt med gøy er 
suksessoppskriften! Junior tok også turen til Rush 
Trampolinepark og Gjøvik Turnhall. Vi gleder oss til 
et nytt år med masse aktivitet!

Kontakt
Leder turn: Mona Helen Kløvrud, 



Ski

Vinteren 2019 var strålende. Skigruppa 
arrangerte 8 skirenn, hvor det var i overkant 
av 40 deltakere. I tillegg ble det i 2019 
arrangert Telenorkarusellen sammen med 
Reinsvoll og Bøverbru. Der var det 78 
startende. Litt stas var det også da NRK 
dukket opp på et klubbrenn og lagde 
reportasje fra skirenn i Prestmarka.

På treninger har det vært rundt 30 barn fra 5 
til 15 år. 2019 var første året med allidrett. 
Utetreningene med ski foregår som lek for de 
minste, med hopp, sisten, ake på en ski, 
sammen to og to osv. For de eldre er det mer 
fokus på skiteknikk. Vi trener både på fristil 
og klassisk. De mest ivrige er også med på 
skirenn utenfor Eina, og i løpet av vinteren 
2019 har Eina sine medlemmer vært å finne 
på mange startlister. 
Eina SK har også hatt seniordeltagelse i flere 
langdistanserenn som Vasaloppet,
Birkebeinerrennet og Pendlerrennet.

På høsten, etter høstferien og før snøen 
kommer er trener vi ute med f.eks sykling, 
æljehufs, stafetter, sisten, hinderløp, noen 
ganger i kombinasjon med bruk av staver. 

Skigruppen har 3 par junior rulleski som 
lånes ut til de som ønsker å prøve dette. Ta 
kontakt hvis dette er noe du ønsker å prøve.

Det snør ikke skispor, verken i lysløypa i 
Prestmarka hvor vi har trening eller andre 
løyper rundet Eina. Vi må sende en stor takk 
til løyperkjørerene! Uten dem hadde det ikke 
blitt noe skispor.

Kontakt
Leder ski: Kjell Tore Sætra,
Facebook: Eina SK Ski 

Gang og Turmarsj
Eina gang og turmarsj har hatt ansvar for å 
videreføre stolpejakt på Eina. Dette er det Leif 
Anders Strande som har vært hovedansvarlig for 
med hjelp av Trine. Det ble plassert 10 nye 
stolper i Eina sentrum. Dette har vært 
kjempepopulært og trekt mange folk til Eina, og 
mange Einainger ut i friluft.

13.oktober deltok 10 stykker på Skjelbreia rundt. 

I februar var vi i gang og tur marsj med og stod 
på stand på skirennet Gåta banen. Vi tente bål, 
stekte pinnebrød og delte ut kvikklunsj. Et 
samarbeid med skigruppa.

I høst hadde vi i gang og turmarsj gruppa et 
samarbeid med turngruppa, hvor vi hadde 
uteaktiviteter med allidretten. Vi arrangerte 
akeaktiviteter i Prestmarka, på den tidlige 
høstsnøen. Det var populært!

Frivillighet og dugnad
Vi er en klubb som er basert på frivillighet og 
dugnad, og vi må rette en takk til alle som stiller 
opp for klubben som trenere, banemannskaper, 
løypekjørere, kioskvakter, “vaktmestere” og foreldre 
som stiller på dugnad. Og vi setter umåtelig pris på 
våre sponsorer og samarbeidspartnere som støtter 
oss.

www.einask.no



Resultatregnskap Eina Sportsklubb
Kontonr Konto Resultat 2019 Resultat 2018 Bud 2019 Bud 2020

Salgsinntekt 415 767 406 699 381 000 364 000
3110 Kiosksalg 63 341 68 972 70 000 65 000
3400 Offentlig tilskudd 352 426 332 926 311 000 299 000
3440 Refundert strøm Prestmarka 4 801

Annen driftsinntekt 996 142 1 262 707 821 000 1 034 000
3605 Leieinntekter 11 900 91 561 10 000 10 000
3620 Annen inntekt (VTK-bevilget) 3 500
3920 Medlemskontigent 39 500 18 900 60 000 50 000
3925 Aktivitetsavgift 247 725 165 750 228 000 226 000
3926 Momskompensasjon 112 542 69 506 70 000 91 000
3950 Innt. Stevner/aktivitet 133 436 117 889 110 000 112 000
3970 Reklame/sponsorer 151 525 146 500 148 000 143 000
3975 Innbringende tiltak 93 172 304 743 95 000 74 000
3980 Gaver og annen støtte 92 180 236 878 10 000 218 000
3985 Grasrotandel Norsk Tipping 110 212 92 152 90 000 110 000
3990 Div inntekter 18 428
3995 Fakturagebyr inntekter 450 400

Sum driftsinntekter 1 411 909 1 669 406 1 202 000 1 398 000
Varekostnad 94 286 141 992 90 000 73 500

4210 Premier, merker 18 966 12 435 19 000 18 500
4225 Inntektsbringende tiltak utgift 34 281 89 151 31 000 25 000
4300 Innkjøp kiosk 41 040 40 406 40 000 30 000

Lønnskostnad 30 281 17 813 21 000 36 000
5000 Lønn-utgiftsgodtgj 30 281 17 563 21 000 36 000
5001 Dommer lønn 250

Avskrivning på varige driftsmidler 91 664 85 002 91 664 91 664
6010 Avskrivninger 91 664 85 002 91 664 91 664

Annen driftskostnad 1 241 780 1 504 686 1 098 300 1 064 600
6315 Driftsutg bygninger 41 154 17 664 7 500 35 000
6316 Driftsutg snørydding 29 375 14 375 14 000 27 000
6320 Driftsutg baner/løyper 104 451 50 484 44 500 37 000
6340 Lys, varme 135 624 134 782 145 000 135 000
6360 Avfall/restavfall 17 644 19 913 30 000 18 000
6550 Kjøp av utstyr 149 621 229 451 151 500 105 000
6600 Vedlikehold bygninger 103 918 109 543 110 000 140 000
6620 Vedlikeh baner/løyper 5 288 198 914
6630 Vedlikehold av utstyr 51 312 62 041 40 000 40 000
6705 Regnskapshonorar 33 752 49 663 30 000 30 000
6800 Kontorrekvisita 1 355 3 000 1 000
6860 Arrangement møter 4 939 5 733 8 200 7 500
6907 Internett 4 651 4 430 3 600 4 600
6940 Porto 140
7000 Drivstoff 21 359 32 111 25 000 17 000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 14 998 7 272 33 000 20 000
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 7 152 14 992
7400 Kont./lisens idrettsorg. 112 530 94 185 100 000 98 000
7420 Gave 25 413 97 826 17 500 17 500
7500 Forsikringstrekk 71 837 67 182 65 500 78 500
7745 Kurs, utdanning, utvikling 5 852 19 023 20 000 17 500
7750 Utg. stevner/aktiviteter 170 975 143 924 126 000 104 500
7751 Dommerutgifter 31 153 28 691 34 000 28 500
7755 Treningsutgifter 83 430 25 500 66 000 80 000
7770 Bank- og kortgebyr 10 096 10 652 12 000 11 000
7790 Diverse utgifter 5 254 11 126 12 000 12 000
7830 Tap på fordringer 53 715

Sum driftskostnader 1 458 011 1 749 493 1 300 964 1 265 764
Driftsresultat -46 102 -80 087 -98 964 132 236
Annen finansinntekt 17 373 13 711

8050 Annen renteinntekt 17 373 13 711
Netto finansposter 17 373 13 711
Resultat før skatt -28 728 -66 376
Ordinært resultat -28 728 -66 376
Årsresultat -28 728 -66 376

8960 Overføringer annen egenkapital -28 728 -66 376



Balanse
Eina Sportsklubb

31.12.2019 31.12.2018
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 214 914 306 578
Sum Anleggsmidler 214 914 306 578
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 127 365 54 166
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 177 607 2 193 277
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 177 607 2 193 277
Sum Omløpsmidler 2 304 972 2 247 442
Sum Eiendeler 2 519 887 2 554 020

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Annen egenkapital 2 372 362 2 421 949
Sum Egenkapital 2 372 362 2 421 949
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 27 253 32 659
Annen kortsiktig gjeld 120 271 99 412
2961 Midler Turn 45 768 37 114
2962 Midler TaeKwonDo 17 511 18 607
2964 Midler Herrelaget fotball 56 992 41 850
2965 Midler Damelaget fotball 0 1 841
Sum Kortsiktig gjeld 147 524 132 071
Sum Gjeld 147 524 132 071
Sum Egenkapital og gjeld 2 519 887 2 554 020

              Eina, pr 31.12.19/15. mars 2020
              I Styret for Eina Sportsklubb

Eirik Hamre Korsen Britt Bjerkvold Ruste Lise Linnerud
Styreleder/Økonomiansvarlig Nestleder Styremedlem

Asgeir Amlien Kjell Tore Sætra Ander Vildåsen
Anleggesansvarlig Styremedlem Ski Styremedlem TaeKwonDo

Mona Helen Kløvrud Magnar Bjørnerud Trine Hagen Strandbakken
Styremedlem Turn Styremedlem Fotball Styremedlem Gang og tur
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VEDLEGG A:  
Utvidelse av Prestmarka eller hall ved Thune skole. 
 
Bakgrunn for utvidelse av Prestmarka: 
I løpet av 2019 ble flere ønsker fra undergruppene konkretisert.  

• Turngruppa ønsker seg større plass, spesielt med tanke på tilløp, da det er økende 

aktivitet og juniorene har begynt å delta på noen konkurranser. 

• Skigruppa og løypekjørene ønsker seg garasje til løypemaskin og scootere. 

• Fotballgruppa ved seniorlagene ønsker seg bedre tilskuerfasiliteter. 

Det ble da påbegynt en prosess i samarbeid med ØST-TEK (Østlandet byggeteknisk) for å få 
konkretisere et forslag til løsning, budsjett og grunnlag for en søknad om tippemidler. 
Løsningen går i hovedsak å utvide Prestmarka 9 meter vestover, med garasje i kjeller, lager 
og hoppegrop til turn, balkong og trapp på utsiden. På slutten av året ble det søkt om 
tippemidler for utvidelse av Prestmarka med et budsjett på drøye 3,7 millioner, med 
følgende finansieringsplan: 
 

Finansieringsplan  
Tippemidler        1 000 000  

Kommunalstøtte og private gaver           600 000  

Momskompensasjon           610 282  

Dugnad, egeninnsats           643 373  

Egne midler           895 127  

Totalt        3 748 782  
  
Til informasjon så har har Eina SK per 31.12.2019 ca 1,2 millioner i bankinnskudd på egen 
særvilkårskonto som er tidligere opparbeidet overskudd. 
 
Bakgrunn for vurdering av hall ved Thune skole: 
Ved slutten av 2019 fikk vi informasjon at kommunen utreder løsning for gymsal på Thune, 
og det ikke er mulig å gjøre «enkle og rimelige» tiltak på eksisterende gymsal. Det er kjent at 
det er behov for en større gymsal og bedre garderobefasiliteter ved Thune. Ole-Petter 
Bergersen informerer om kommunens vurderinger. 
 
Etter dialog med administrasjonen og lokale politikere er det av styrets oppfattelse at det er 
nå rom for å børste støv av ideen om en hall ved Thune skole. Det er en betydelig vei frem, 
men styrets tanker er å planlegge en hall som; 

• Dekker sportsklubbens behov for aktivitetsflate for alle undergrupper 

• Møter kommunens behov til gymsal og garderober for at de skal kunne leie tilbake. 

• Basere seg på erfaringer fra andre klubber, f.eks. Biri. 

• Finne en finansieringsmodell, med tippemidler, kommunale midler, gaver og andre 

private sponsorer som gjør at sportsklubben ikke setter seg i økonomiske 

forpliktelser.  
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• Finne driftsmodell i samarbeid med kommunen som gjør at vi ikke må 

øke aktivitetsavgiften. F.eks. at kommunen leier hallen for gym, som 

dekker årlig driftsutgifter.  

• Kan dekke behov utover egne aktiviteter i dag. F.eks. en regnfull 17. mai. Einadagene 

eller lignende. 

Årsmøte må også kunne vurdere konsekvensene av en hall. En eventuelt hall vil bety at Eina 
SK må samle mest mulig av aktivitet ved Thune. Ved arbeid med en hall, vil styret stoppe 
prosjektet for utvidelse av Prestmarka. Over tid vil en hall ved Thune også åpne for avvikling 
av Blilie, gitt av vi får dekket behovene til fotball. For å avvikle Prestmarka må vi få ettergitt 
tippemidler og finne en løsning for lysløypa.  
 
Tanker om tidsplan for å planlegge og realisere en hall er at hallen planlegges i 2020, med 
tippemiddelssøknad ved utgangen av 2020. Sikre finansiering, godkjenninger og inngå 
avtaler i 2021. Bygging i 2022/2023. Åpning av hall når Eina SK er 100 år i 2023. 
 
I 2020 er det behov for å rekruttere en «hall komitee», som skal: 
- Beskrive klubben behov 

- Søke erfaringer fra andre sammenlignbare hallprosjekter 

- Ha dialog med lokale sponsorer og samarbeidspartnere for mulige løsninger 

- Ha dialog med kommunen, både administrativt og politikere, for mulige løsninger. 

- Ha dialog med naboer/grunneiere vedrørende planen.  

- Engasjere eksterne etter behov for nødvendig dokumentasjon (tegninger, beregne pris 

etc), innenfor fullmakt gitt av klubbens årsmøte. 

- Identifisere organisering og planlegge prosjektet jf. veileder fra idrettsforbundet. 

- I samarbeid med styret og kommunen, utarbeide nødvendige søknader inkl. tippemidler 

og eventuelle behov for vedtak i kommunestyret.  

 
Forslag til vedtak 
Årsmøte gir styret fullmakt til å planlegge for en hall ved Thune skole, og bruke opp til kroner 
100 000 til å sikre godt beslutningsgrunnlag og fremdrift i løpet av 2020. Styret har fullmakt 
til å inngå forpliktende avtaler for å realisere en hall, så lenge det ikke utsetter klubben noe 
vesentlig finansiell risiko, varige driftskostnader eller kan svekke klubbens omdømme. 
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VEDLEGG B. 
 
Vedtak om fullmakt til leder og kasserer, samt prinsipper for økonomistyring til 
etterretning 
 
Bakgrunn: 
Revisor har påpekt at Eina SK mangler vedtak om fullmakter.  
 
Styret ønsker årsmøte kan vedta følgende fullmakt til leder og kasserer og ta prinsipper for 
økonomistyring til etterretning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Leder har signaturrett, det vil si fullmakt til å opptre på vegne av idrettslaget i alle saker. 
 
Ledere har prokura, det vil si har fullmakt til å opptre på vegne av klubben i alt som gjelder 
driften av klubben, med unntak av overdraing eller pantsetting av fast eiendom. 
 
Leder og kasserer har disposisjonsrett av Eina SK sine bankkonti. 
Hovedregel er at de disponeres av to personer i felleskap. 
 
Kasserer har fullmakt til å gjennomføre utbetalinger fra klubbens bankkonti basert på: 
- Faktura/utlegg opp til 20 000 attestert av andre medlemmer i hovedstyret eller 

medlemmer styrene i undergruppene 

- Faktura over 20 000 skal i tillegg attesteres av leder. 

- Utenlandsbetalinger skal attesteres av leder per telefon, for å sikre oss mot «executive 

fraud».  

- Faste fakturaer for strøm, renovasjon, festeavgifter, forsikringer etc. kan utbetales uten 

attestasjon, så lenge kasserer oppfatter de som korrekte. 

- Kasseres egne utlegg attesters av leder og revideres av revisor. 
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Prinsipper for økonomistyring i Eina SK 
- Aktivitetsgruppene skal over tid gå i balanse (null i resultat).  

o Inntekten er offentlig støtte (aktivitetsstøtte fra kommunen og 

Norges Idrettsforbund til aktive i alderen mellom 6 og 19 år), 

aktivitetsavgiften, egne dugnader, eventuelt egenbetaling til stevner/cuper. 

o Utgiftene er til utstyr, trener, lisens/kontingent til forbudet, deltakeravgifter, 

eventuelt dommerutgifter.  

o Et eventuelt overskudd ett år, på grunn av for eksempel ekstra dugnad, blir 

balanseført slik at gruppen kan benytte midlene senere. 

- Hovedstyret forvalter anleggene og tilrettelegger for aktivitet. 

o Inntektene er i hovedsak offentlig anleggsstøtte fra kommunen, tippemidler, 

momskompensasjon, og sponsorinntekter. 

o Utgifter er knyttet til drift og vedlikehold av anleggene, inklusiv byggene, baner 

og løyper.  

- Aktivitetsgruppene betaler ikke noe «leie» for bruk av klubbhyttene/baner/løyper til 

Eina SK. 

- Styret legger frem et budsjett til årsmøte for vise aktivitetsnivået og planlagte 

innvesteringer. Budsjettet baseres seg på beste estimat ved fremleggelse.  

- Styret er ansvarlig for økonomistyring imellom årsmøtene. 

- Styret kan vedta nødvendige investeringer som sikrer driften av anleggene og fremmer 

aktivitet imellom årsmøtene. 

- Eina SK benytter et web-basert regnskapssystem hvor alle i styret kan få lesetilgang. 
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VEDLEGG C 
 
Endring i sportsklubbens organisasjonsplan. 
 
Bakgrunn: 
Arne Sangnæs ønsker å arrangere en triatlon på Eina. Tilsvarende arrangement ble 
gjennomført i 2018. For at deltakerne skal kunne løse lisens (forsikring) i Triatlonforbundet 
må arrangement være tilknyttet et idrettslag som er medlem av Triatlonforbundet. Dette er 
naturlig at er Eina Sportsklubb. Økonomisk vil arrangementet dekke sine egne kostnader. 
Arne Sangnes har også lagt frem en plan for arrangementet som skal ivareta deltakerne 
sikkerhet, spesielt med tanke på sykkeletappen.  
 
I praksis betyr det at Eina Sportsklubb melder seg inn i Triatlonforbundet, og vi oppretter 
Triatlon som et eget aktivitetsgruppe.   
 
 
Forslag til vedtak:  
Eina Sportsklubb endrer organisasjonsplanen med å inkludere Triatlon som egen 
aktivitetsgruppe.  


