Til medlemmer i Eina Sportsklubb
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eina SK
Styret viser til innkalling av 30. april 2021
Årsmøtet avholdes på Blilie 30. mai 2021 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 2020 i revidert stand (vedlegg A)
6. Prinsippvedtak om å samle all aktivitet ved ett anlegg - Eina Sportsanlegg ved Thune
skole (vedlegg A)
7. Omorganisering av løypekjøring på Eina (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.
Forslag til vedtak: Undergruppen får fullmakt til å fastsette treningsavgift tilpasset
aktivitetsnivået.
10. Vedta sportsklubbens budsjett for 2021.
Forslag til vedtak: Budsjettet skal balanser, det vil si at det gå i 0 i resultat, med
unntak av utgifter tilknyttet Eina Sportsanlegg, jf. sak 6.
11. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan. Følger av sak 7.
12. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
d) To til kontrollkomiteen
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).
- Årsberetninger, tilsvarer først side av «Siste nytt fra Eina SK» publisert april 2021.
- Regnskap og budsjett, revisors beretning fremlegges på årsmøte
Med vennlig hilsen
Styret i Eina SK
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VEDLEGG A:
Sak 6 Prinsippvedtak om å samle all aktivitet ved ett anlegg - Eina Sportsanlegg
ved Thune skole
Forslag til vedtak:
Årsmøte ønsker Eina Sportsanlegg ved Thune, og at all aktivitet samle ved ett anlegg når
undergruppene sine behov blir dekket av det nye anlegget.
Styret får fullmakt til å gjennomføre prosjektet som innebærer
- Opprettelse Eina sportsanlegg AS, med formål om å bygge og drifte Eina Sportsanlegg.
AS vil være 100 % eid av Eina Sportsklubb. Årsmøte i Eina Sportsklubb vil være
generalforsamling og styret vil være det samme som i Eina Sportsklubb.
- Eina Sportsklubb vil kunne gå inn med egenkapital basert på oppsparte midler på
totalt 2 millioner.
- Styret får fullmakt å søke om en bankgaranti på et lån opp til 5 millioner for å sikre at
prosjektet er fullfinansiert for å kunne søke om tippemidler.
- Styret får fullmakt til å utrede hvordan eksisterende anlegg kan avhendes. (Et
eventuelt salg eller overføring av anlegg til andre organisasjoner/private må vedtas på
et årsmøte, jf. vedtektene)
Bakgrunn
(Mye av teksten er den samme som ble benyttet i «Siste nytt fra Eina SK»).
På årsmøte i 2020 fikk styret mandat til å utrede muligheten for hall ved Thune skole.
Bakgrunnen var at kommunen skulle utrede oppgradering av gymsal, som viser seg å bli
både krevende og dyrt. Sportsklubben tok derfor kontakt med kommunen med forespørsel
om vi sammen kunne få til en hall som dekker både sportsklubbens og kommunenes behov.
Denne løsningen får tippemidler og momskompensasjon, og på denne måten vil kommunen
komme bedre ut økonomisk med tanke på nødvendig oppgradering av eksisterende
gymsal/garderobeanlegg.
Anleggsgruppe
Etter årsmøte i 2020 ble det satt sammen en anleggs-komite med representanter fra alle
idretter for å tenke helhetlig, og identifisere klubben sine fremtidige behov. Blant
premissene var ønske om å inkludere en full fotballbane for å kunne erstatte eksisterende
anlegg. Anleggsgruppen har bestått av:
Mona Helen Kløverud (Turn)
Magnar Bjørnerud (Fotball)
Ole Christian Sveen (TekØst)
Trond Eric Slettum (Geoplan3D)

Elisabeth Lofthus (TaeKwonDo)
Asgeir Amlien (styremedlem, anlegg)
Jonny Stenseth (Geoplan3D)
Eirik Hamre Korsen (Styreleder)

Inspirert av Biri
En liten gruppe reiste til Biri for inspirasjon, hvor de har bygget en håndballhall til en gunstig
pris. Sportsklubben har engasjert Joakim Dørum i GreenAdvisers, som tegnet Birihallen, og
har sammen med han jobbet igjennom en rekke konsepter før vi kom frem til det forslaget
som er beskrevet under, Alternativ C.
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Eina Sportsanlegg
Forslaget er å bygge en hall på ca 1750 m2, og en 11-er kunstgress fotballbane inntil Thune
skole, retning Metallco. Over tid håper vi også på å kunne få på plass et område egnet for
skilek. Grunneier, Vegar Thune, er positiv til å selge grunnen som er nødvendig til
kommunene.

Hallen
Er alternativ C over og er tegnet for å dekke behovene til Turn, TaeKwonDo, klubblokalet,
tilrettelegge for økt aktivitet, hvor størrelsene møter normene for å kunne få tippemidler.
Hallen vil innhold en aktivitetsflate på 20×32 meter (tilsvarende en basketballbane), 150 m2
for kampsport, 100 m2 klubblokale, kiosk, 4 garderober, 2 dommer garderober, styrkerom
på ca 120 m2, 2 squash-baner, samt ca 110 m2 med lager. Se tegning under.
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Litt om vurderingen som er gjort:
Aktivitetsflaten «kun» en basketballbane, som tilsvarer 2/3 av en håndballhall og er 4
ganger så stor som dagens gymsal ved Thune. Vurderingen er at dette er tilstrekkelig
størrelse for de behov turn har og er vil kunne dekke behovene for gym. Den vil kunne deles
i 2, for parallell aktivitet. Det som er valg bort er mulighet for håndball, men Vestre Toten
Kommune vil nå ha 3 håndballhaller tilgjengelig.
Kampsport, er minste størrelse ift tippemidler. TaeKwonDo er avhengig å ha et
kampsportsgulv, og det kan ikke legges for hver trening.
Klubblokale, 100 m2, er norm for tippemidler, og vil være stort nok. Med skyvedører til
vestibylen vil lokalet bli større.
Kiosk er lagt med luke i vindfang, for at den skal kunne holde åpen uten at hallen er i bruk,
samt redusere varmetap. Publikumstoaletter er planlagt i vindfang av samme grunn.
Garderober følger norm ift tippemidler. Egen inngang og plassering er for at de skal kunne
benyttes både ved fotball og hallen.
Styrkerom, er ikke et treningssenter. Areal på 100 m2, for å møte normen til tippemidler. Av
tegningen så er det avlangt og med vinduer mot hallen. Dette er planlagt for at trenere kan
ha et øye med de utøverne som må trene alternativt ifb skade. Styrketrening er også viktig
for å forebygge skader, samtidig som vi tror det er et tilbud som er attraktivt for å holde på
utøvere når de blir 15 – 16 år, som er alderen da flest slutter med organisert aktivitet.
2 squash-baner, er et forslag som er kommet opp i planlegging som kan øke aktiviteten for
voksne medlemmer og vil kunne gi inntekter. Nærmeste Squash-hall er på Gjøvik.
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Beregninger viser at utleie utover 1 time per bane per dag til 100 kr timen, vil
bidra positivt til driften.
Lager, møter normen for tippemidler. Tre lager, et for fotball, et for turn og et
som vil deles av TaeKwonDo og skolen.
Hallen er planlagt bygd i tre, slik som Biri. Erfaringer fra Biri, samt tilbakemeldinger fra
Mjøsmuseet sitt lager på Gjøvik (også tegnet av Joakim Dørum) er at det gir et veldig godt
innemiljø. Biri beskriver det ved at «den er varm om vinteren, og sval om sommeren».
Tre, som kjent fanger karbon, og er mer miljøvennlig enn stål og betong. Vi planlegger for
fremtidens generasjoner. Les mer om konseptet på http://www.einasportsklubb.no/wpcontent/uploads/2021/04/Bakgrunn-for-flerbrukshallen.pdf
Fotballbanen
Anleggsgruppen har engasjert Trond Eric Slettum (Geoplan3D), som har prosjektert flere
tilsvarende baner. Vi har også innhentet innspill av idrettsforbundet egen konsulent, Ove
Halvorsen.
Fotballbanen er planlagt i full 11er størrelse. Det vil si 72 x 110 meter inklusive
sikkerhetssoner. Dekke med gunstgress er foreslått da det vil gi to måneder (en på våren og
en på høsten) lengere spilletid, samtidig som det tåler belastningen av alle lag. Utviklingen av
kunstgress går fremover, og det finnes i dag alternativer til gummigranulat. Budsjettet for
banen inkluderer lysanlegg, og baseres på normen for tippemidler.
Kostnadsestimat, finansiering og drift
Kostnadsestimat for hallen er beregnet til ca 26 millioner og fotballbane til ca 8,3 millioner,
og dermed totalt 34,3 millioner, pluss moms som vi får kompensert. Dette er et betydelig
beløp, og skal vi lykkes må både kostnadene holdes nede, samt at vi må jobbe for å kunne få
inn de nødvendige midlene.

Budsjettene inkluderer kun hall og fotballbane. Ikke tippemiddelberettiget utgifter til f.eks.
parkering er ikke med i budsjettet. I den forbindelse jobber VTK med «hjertesone» som er
parkering og trafikkløsningen ved Thune, og det arbeidet blir koordinert med disse planene.
Det er avklart av vann og kloakk påkobling ligger på samme side av bygget, men strøm vil
kreve en lengere adkomst. Detaljprosjektering vil avklare disse kostnaden.
I budsjettet er det lagt inn gaver/innsamling og sponsing/rabatter/dugnad på totalt 5,25
millioner. Dette er betydelig beløp, men basert på referanseprosjekter. Alternativt er at
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klubben låner disse pengen i banken. For å kunne søke om tippemidler må vi få
en garanti på at klubben får låne disse pengene.
I dag drifter vi to anlegg, som på et normalt år koster mellom 400 000 til 500 000
i drift og vedlikehold. Erfaringstall fra andre haller ligger driften på rundt 600 000 i året. Med
utleie av hallen til gymsal for kommunen, samt inntekt fra squash, bør dette være
overkommelig. Samtidig blir det kun ett anlegg, som betyr mindre dugnad.
Vestre Toten Kommune er engasjert!
Styreleder har hatt tett dialog med Vestre Toten Kommune (VTK) under planlegging. Valgte
konsept ble presentert 28. januar til administrasjonen, inklusiv kommunedirektør. I etterkant
av det møte inngikk Eina SK og VTK en intensjonsavtale. I den spesifiserer at (direkte fra
avtalen):
Eina SK er initiativtaker, prosjekteier og den som har totalansvaret for gjennomføring av
utbyggingsprosjektet.
VTK sin rolle vil i hovedsak være følgende:
• Ta ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplan, inklusive konsekvensutredning, jfr
vedtak i Vestre Toten formannskap
• Bidra til samhandling med grunneier, regionale myndigheter mv
• Bistå med idretts- / tippemiddelfaglig bistand
Intensjoner / områder som utredes videre og avklares i en helhetlig sammenheng:
• Inngå avtale om leie av flerbrukshallen til skoleformål
• Finansieringsbistand knyttet til utbyggingen, herunder forskottering av spillemidler
og merverdiavgift, lånegarantier og tilskudd
• Vurdere om det er aktuelt å bidra med årlige driftstilskudd
Formannskapet vedtok enstemmig om at VTK skulle stå for gjennomføring av
reguleringsplan. De har engasjert Feste som konsulenter i prosessen.
Reguleringsplan – slåttemark og R4
Både planavdelingen i VTK, Feste og styret (ved leder) har identifisert naturmangfold med
slåttemark og forekomster av arten solblom, samt trafikkavvikling ift R4 som en utfordringer
knyttet til reguleringsplanen. VTK har fått gjennomført en miljøfaglig utredning som er
forelagt regionalt planutvalg 18. mai.
Statforvalteren hadde ikke satt seg godt inn i saken, og representanter fra miljøavdelingen
deltok ikke i møte. De ønsker at det utredes alternative plasseringer for å unngå inngripen i
slåttemark. Men det er åpnet for direkte dialog.
Styret oppfatter at alternative plasseringer vil ikke gi funksjonell god løsning ift skolen, og
det må i så fall gå utover dyrket mark med matjord. Dette er fortsatt en betydelig risiko ift å
få realisere prosjektet ihht foreslått plan.
For detaljer, miljøfaglig utreding på einask.no.
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I forhold til R4, ønsker veimyndighetene at det gjennomføres en trafikkanalyse
for å kunne vurdere avbøtende tiltak. Det kan være utvidelse av tidsrom for 60
sone og forbikjøringsfelt. Hvem som må ta kostnaden til disse kostnaden
(kommunen eller staten) må avklares.
Hva med Prestmarka og Blilie?
Ved å samle all aktivitet betyr det at vi vil legge ned Prestmarka og Blilie.
Klubben eier Blilie og det er ikke noe tippemidler tilknyttet anlegget. Det kan da selges. I
forhold til reguleringsplanene forventes det at fotballbanen som vi i dag fester tilbakeføres
til jordbruksformål.
Prestmarka, er noe mer utfordrende, da det er en velfungerende lysløype og noe
tippemidler knyttet til anlegget (garderober ble pusset opp i 2014/2015). Tomten er festet.
Ideelt ville være om noen kunne overtatt anlegget for annen aktivitet. Her er alle innspill og
forslag velkomne. Minimumkostnad (festeavgift, strøm, og helt nødvendig vedlikehold) er
estimert til mellom 30 000 - 50 000 kroner per år.
Hvordan dette kan løses må utredes.
Videre fremdrift og organisering:
Neste steg, som kan gjennomføres parallelt med reguleringsplan er tippemiddelsøknad og
utarbeidelse av anbudsgrunnlag, inklusiv grunnforholdsprøver, dialog med kommunen
vedrørende detaljering av finansiering og driftsform. Samlet vil disse aktiviteten kunne være
grunnlag for å fremme en sak til politisk behandling til kommunestyret. Kostnader tilknyttet
dette arbeidet er estimert til 300 000 kroner, beroende på hvor mye vi kan få gjennomført
av egne ressurser som jobber dugnad. Fremdriften på disse aktivitetene vil være avhengig av
reguleringsplanprosessen.
Overordnet (og forhåpentlig realistisk) tidsplan er noe justert fra tidligere kommunisert:
• tippemiddelsøknad i løpet av 2021 med svar om godkjent prosjekt sommeren 2022
• reguleringsplan – våren 2022?
• finansiering og anbudsdokumenter i løpet av første halvår 2022
• anbudsprosess høsten 2022
• bygging i 2023
• åpning av Eina sportsanlegg i 2024.
Prosjektet vil i løpet av neste fase ha behov for å engasjere i prosjektet. I trå med veileder fra
idrettsforbundet og erfaringer fra Biri bør det være en teknisk bygge- og innholdsgruppe, en
dugnadsgruppe og en gruppe som jobber med finansiering og kommunikasjon nå prosjektet
begynner å materialisere seg.
Det er anbefalt at det opprettes en AS for bygging og drift av anlegget, da dette vil redusere
risikoen til AS sin egenkapital. AS vi være 100 % eid av Eina Sportsklubb, og hvor eventuelt
overskudd fra driften skal anvendes til vedlikehold av anlegget. Det vil være ASet som vil
være motpart ved både bygging og drift.
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VEDLEGG B.
Omorganisering av løypekjøring på Eina
Styrets innstilling:
Årsmøtet gir styret mandat til å gi fra seg administreringen av løypekjøringen ved Eina til
et eget løypelag. Dette inkluderer overføring av avtale og økonomisk tilskudd fra Vestre
Toten Kommune, samt snøscootere med tilhørende prepareringsutstyr til et eget løypelag.
For at denne overføringen skal kunne skje, kreves det et opprettet løypelag med eget
organisasjonsnummer og styre.
Bakgrunn
Vi viser til tidligere utsendt informasjon rundt utfordringer knyttet til administreringen og
økonomien rundt til løypekjøring på Eina.
Utstyr
I dag eier sportsklubben to snøscootere og en gammel løypemaskin. Løypemaskinens alder
og tilstand gjør at risikoen for stans er så høy at den primært blir brukt i Prestmarka for å
sikre gode forhold til skitreninger og skirenn. Snøscooterne er av nyere dato, og brukes på
det øvrige løypenettet.
Tilbakemeldingene vi får fra både løypekjørere og skigåere er at scooterpreparerte løyper er
helt greit i deler av vinteren, men ved store snøfall, isete løyper eller råtten snø, er det
nødvendig med tyngre utstyr for å få faste løyper. Dessverre opplevde vi i år havari på
løypemaskinen på en av de få turene utenfor Prestmarka.
Løyper
Når det gjelder traseer, er dette noe varierende. Store deler av vestsiden og sentrum er
relativt gode, selv om det under vinterens tunge snø ble mange arbeidstimer for
løypekjørerne med å fjerne toppbrekk og bøyde trær. På østsiden har det vært et stort
etterslep på traseen, og på grunn av krevende forhold besluttet sportsklubben og ikke
preparere her vinteren 2020-2021. Det ble imidlertid tatt et privat initiativ til preparering på
østsiden fra Blili og sørover og sportsklubben takker for god dialog og sender en stor takk for
hjelpen i vinteren som har gått.
Foran neste vinter og på høsten før hver sesong kreves vedlikehold av traseer på barmark for
at forholdene skal være bra nok for løypekjørerne.
Økonomi
I 2019 brukte sportsklubben i overkant av 90 000 på skiløyper, mens tilsvarende beløp i 2020
var 52 000, da vi valgte å gjøre mye av service på scootere og løypemaskin på dugnad.
Klubben får støtte av kommunen på 33 400, som er den eneste inntekt utover gaver eller
annen støtte. I 2021 har reparasjon på løypemaskinen alene kostet oss ca 50000 kr, og det
vil være behov for service og reparasjon av minst en av snøskuteren nå som sesongen er
over. Sportsklubben skal representere alle undergrupper, da er det vanskelig å argumentere
å bruke 50 000 kr på løypemaskinservice, når vi samtidig må be for eksempel turngruppa om
å søke egne midler hvis de skal kjøpe ny tjukkas.
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Hvorfor
Det er et stort behov for å bedre administreringen av skiløypekjøring på Eina. 70
km skiløyper krever store ressurser, både av mannskap, utstyr, traserydning og
økonomi. Gode skiløyper er av stor verdi for lokalsamfunnet, noe vi ser spesielt i løpet av en
vinter som den vi har lagt bak oss nå. Vi mener at løyper, prepareringsutstyr, traseer og
løypemannskap vil få et helt annet fokus under et eget løypelag, enn slik det er nå.
Vi vil til slutt takke et fantastisk løypemannskap for innsatsen de har lagt ned gjennom
mange år! Vi håper dere vil være med videre under en annen administrasjon, men da
forhåpentligvis med forbedring av utstyr og traseer. Det er dere som kjenner skogen,
løypene, maskinene og prepareringen best.
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Årsrapport

2020 - annerledesåret
Fotball: Etter 2019 sesong hvor både kvinnelaget og herrelaget ble seriemestre så har
2020 vært en nedtur. All aktivitet stoppet opp, og er ennå ikke i gang igjen. I 2021 sesongen er det kun
et herrelag som er påmeldt, så håper vi på at det blir en noe mer normal høstsesong.
Barnefotballen kom i gang igjen på sommeren, og i september ble det arrangert fotballskole med ca
60 barn. Eina har et godt samarbeid med våre naboklubber for å få til lag både for gutter og jenter fra
10 til 16 år.
Ski: Vinteren 2020 var snøfattig, og de fleste treninger ble gjennomført på Lygna. Et skirenn ble
arrangert i begynnelsen av februar, resten regnet bort. Så ble det stopp. Oppturen er at vi opplever
stor aktivitet på trening i januar og februar i år, med nesten 60 aktive barn på ski i Prestmarka på
mandager.
Turn måtte også stenge ned i mars, men kom i gang igjen på høsten med strenge smittevernregler.
Tre partier med plass til 16 aktive trener to ganger i uka i Prestmarka. Dessverre har det ikke vært
noen stevner eller oppvisninger, så vi ser frem til å kunne vise oss frem.
Triatlon, var sommerens store opptur. Arne Sangnæs skapte magisk stemning langs vestsida og
publikum strømmet til med god avstand. Det ble samlet inn i overkant av 190 tusen kroner til
kreftforeningen.
Taekwondo, har holdt aktiviteten oppe på Blilie. Treningen vår og sommer 2020 ble gjennomført i
smågrupper, med fokus på smittevern.
Sommergraderingen ble utsatt til september. Rune Bredesen fikk her sin velfortjente mastergrad.
Det har vært 25 aktive utøvere siste år, og i disse dager har det startet flere nye barn hos oss.
I 2021 er det trening med tre ulike partier to ganger i uka for barn og ungdom. Vi gleder oss også til de
voksne kan få komme tilbake på trening, og legger opp til utendørs trening for disse så snart været
tillater det.
Allidrett, har hatt omslag 30 unger med i høst og vinter. Ved å kombinere turn og uteaktiviteter kunne
vi holde kohortene adskilt igjennom høsten. I vinter har det vært en stor fornøyelse å se skiglede og
utvikling av skiferdigheter på 4, 5 og 6-åringene.
Gapahuk
Etter tidligere ildsjel og æresmedlem Torfinn Nybakkes bortgang, fikk skigruppa i Eina Sk minnegaven
fra hans begravelse. Sammen med et tilskudd fra Sparebankstiftelsen og noe egenkapital, ble disse
pengene brukt til å sette opp gapahuk i Prestmarka. Gapahuken er åpen for alle og er utstyrt med
bålpanne, grillrist og krakker. Det ligger noe ved bak huken, men det kan være lurt å ta med litt tørt
selv. En stor takk til alle involverte!
Økonomien i klubben er solid. Corona påvirket aktiviteten og omsetningen falt med en halv million.
Men utgiftene har også blitt redusert, og resultatet viser et samlet overskudd i overkant av 30 000
kroner. Revidert resultat legges frem på årsmøte.
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Resultatregnskap Eina Sportsklubb 2020
Kontonr
3110
3400
3605
3620
3920
3925
3926
3950
3970
3975
3980
3985
3990
3995
4210
4225
4300
5000
6010
6315
6316
6320
6340
6360
6420
6550
6565
6600
6620
6630
6705
6790
6860
6907
6940
7000
7140
7190
7400
7420
7500
7745
7750
7751
7755
7770
7790
7830

8050

8960

Konto
Kiosksalg
Offentlig tilskudd
Leieinntekter
Annen inntekt (VTK-bevilget)
Medlemskontigent
Aktivitetsavgift
Momskompensasjon
Innt. Stevner/aktivitet
Reklame/sponsorer
Innbringende tiltak
Gaver og annen støtte
Grasrotandel Norsk Tipping
Tipping og div inntekter
Fakturagebyr inntekter
Sum driftsinntekter
Premier, merker
Inntektsbringende tiltak utgift
Innkjøp kiosk
Lønn-utgiftsgodtgj
Avskrivninger
Driftsutg bygninger
Driftsutg snørydding
Driftsutg baner/løyper
Lys, varme
Avfall/restavfall
Leie datasystemer
Kjøp av utstyr
Gapahuk
Vedlikehold bygninger
Vedlikeh baner/løyper
Vedlikehold av utstyr
Regnskapshonorar
Forprosjekt Green Advisers
Arrangement møter
Internett
Porto
Drivstoff
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Annen kostnadsgodtgjørelse
Kont./lisens idrettsorg.
Gave
Forsikringstrekk
Kurs, utdanning, utvikling
Utg. stevner/aktiviteter
Dommerutgifter
Treningsutgifter
Bank- og kortgebyr
Diverse utgifter
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen finansinntekt
Annen renteinntekt
Netto finansposter
Resultat før skatt
Ordinært resultat
Årsresultat
Resultat over/underskudd undergrupper (midlertidig gjeld)
Udisponert overskudd 2020

2020

2019
1 100
343 911
6 700
26 450
52 490
93 838
56 911
114 000
36 045
70 000
113 009
3 385
917 839
1 185
1 000
1 725
68 470
98 078
16 073
10 000
3 939
80 489
19 536
1 563
64 383
78 424
54 682
24 817
21 435
9 262
22 000
3 295
1 240
10 588
61 755
6 927
66 143
7 230
17 417
2 639
70 200
7 315
12 104
54 515
898 430
19 408
11 318
11 318
11 318
30 727
30 727
30 727
14 574
16 153

63 341
352 426
11 900
3 500
39 500
247 725
112 542
133 436
151 525
93 172
92 180
110 212
450
1 411 909
18 966
34 281
41 040
30 281
91 664
41 154
29 375
104 451
135 624
17 644
149 621
103 918
5 288
51 312
33 752
4 939
4 651
21 359
14 998
7 152
112 530
25 413
71 837
5 852
170 975
31 153
83 430
10 096
5 254
1 458 011
-46 102
17 373
17 373
17 373
-28 728
-28 728
-28 728

Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler
Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital
Udisponert overskudd/underskudd 2020
Sum Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld
2401 Leverandørgjeld 1.1.2018
Annen kortsiktig gjeld
2930 Skyldig lønn
2961 Midler Turn
2962 Midler TaeKwonDo
2964 Midler Herrelaget fotball
2966 Midler Ski
2967 Midler gutter 12 BER
2968 Midler Jenter SKREKK
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

31.12.2020

31.12.2019

148 907
148 907

246 985
246 985

17 400
1 400
18 800
2 428 487
2 447 287
2 596 194

127 365
127 365
2 177 607
2 304 972
2 551 958

2 372 362
2 372 362
16 153
2 388 515

2 372 362
2 372 362
0
2 372 362

35 159
35 159

59 324
55 939
3 385
120 271

172 520
21 675
39 391
31 618
39 856
23 980
8 000
8 000
207 680
207 680
2 596 194

Eina, pr 31.12.20/30. mai 2021
Styret for Eina Sportsklubb

45 768
17 511
56 992

Resultat
over/underskudd
undergrupper
-6 377
14 107
-17 136
23 980
14 574

179 595
179 595
2 551 958

Eirik B. Hamre Korsen
Styreleder

Ane Holte Løken
Nestleder

Per Sangnæs
Kasserer

Marthe Marie Flenes Ulven
Styremedlem

Linda Therese Lundquist
Styremedlem Turn

Asgeir Amlien
Anleggesansvarlig

Trine Hagen Strandbakken
Styremedlem Gang og tur

Lars Petter Overn Løken
Styremedlem Ski

Magnar Bjørnerud
Styremedlem Fotball

Ander Vildåsen
Styremedlem TaeKwonDo

