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14.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 

- varamedlem(mer)  
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Styrets forslag til forretningsorden 

- Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  

- Regnskap i revidert stand 

- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 



 

 

- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om 

fullmakt 

- Styrets forslag til budsjett 

- Styrets forslag til organisasjonsplan 

- Tilbud fra revisor eller annen bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget 

som revisor for idrettslaget ref. sak 15 over.  

- Valgkomiteens innstilling 

- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan fungerende daglig leder Vibeke Rasmussen kontaktes på 970 

57 968 eller dl@bremnesil.no. 

 

Med vennlig hilsen,  

Hovedstyret i Bremnes IL 

 

 

mailto:dl@bremnesil.no
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GODKJENNE 

FORRETNINGSORDEN 
 

 
 

 

 

 



 

 

ÅRSMØTE I BREMNES IDRETTSLAG 
FORRETNINGSORDEN  

 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  

2. Valgte sekretærer fører protokollen.  

3. Protokollen skal underskrives av valgte medlemmer senest 2 uker etter årsmøtet.  

4. Ingen medlemmer må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av 

hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten, settes taletiden til: 5 

min. første gang; 2 min. andre og tredje gang. Medlemmer som forlanger ordet til 

forretningsorden har 1 (ett) min. taletid. Ønsker medlemmer å delta i debatten, rekkes 

hånden i været slik at dirigent/sekretariat kan oppdatere talelisten.  

5. Dirigenten kan forkorte taletiden, samt sette strek for inntegnede talere etter behov. 

6.   

a) Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak NIFs lov og 

idrettslagets lovnorm fastsetter. Ingen representant har mer enn éi stemme, og ingen kan 

stemme på vegne av andre. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke 

som avgitt. Øvrige avstemminger foregår med håndsopprekking. 

b) Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag foregår skriftlig eller om det stilles krav 

om det. Blanke stemmesedler, stemmer på kandidater som ikke er foreslått, eller 

stemmer som inneholder flere kandidater enn det skal velges, teller ikke, og stemmene 

regnes ikke som avgitt. 

c) Når et valg blir holdt enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av 

stemmene, skal det være omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. 

Er stemmetallet likt ved omvalg, skal valget avgjøres ved loddtrekning. 

d) Når det ved et valg skal velges flere ved én avstemning, må alle ha mer enn halvparten 

av de avlagte stemmene for å bli regnet som valgt. Dette gjelder ikke ved valg av 

varamedlemmer. Dersom ikke mange nok kandidater har oppnådd dette i første omgang, 

blir de som har fått mer enn halvparten av stemmene, regnet som valgt. Det blir så 

omvalg mellom de kandidatene som står igjen, og etter denne avstemningen blir de som 

har fått flest stemmer, regnet som valgt. Er stemmetallet likt ved omvalg, skal valget 

avgjøres ved loddtrekning. 

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer -for og imot, samt 

hvem som har hatt ordet i saken. 

8. Eventuelle forslag som fremmes under forhandlinger, må leveres dirigenten skriftlig og 

være underskrevet med medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står 

på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke fremmes, 

etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 

9. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i 

dirigentens måte å lede møtet eller voteringen på. 

 

 



SAK  8 

ÅRSBERETNING 2020 

 
 

 
 

 



 

 

HOVEDSTYRET 2020 
 

Styrets sammensetning: 

Leder: Leif Kåre Natterøy 

Nestleder: Cato Esperø 

Økonomiansvarlig: Christine Schei Alfredsen 

Arrangement/Dugnad: Geir Tveita 

Barneansvarlig/Politiattestansvarlig: Kjersti Vespestad 

Utdanning/Integrering: Svein Fylkesnes 

Varamedlem 1: Silje Hollund 

Varamedlem 2:  

 

Valgkomité 

Anne Sortland 

Raymond Gjerde 

 

Kontrolkomité 

Jan Olav Meling 

Hildegunn Østensen Steinsbø 

 

Styrets arbeid  

Det ble avholdt 11 møter der 94 saker ble behandlet.  

 

Spesielle oppgaver / Korona 2020 

Med bakgrunn i at 2020 har vært eit ekstraordinært år, har styret måttet arbeide veldig mykje 

med koronarelaterte saker. Heilt fra mars har størsteparten av arbeidet i styret handla om 

nedstenging, permittering av ansatte og andre koronarelaterte saker. Det har og i perioden vært 

fokus på dei vanlige oppgavene som daglig drift og økonomi med særskilt kostnadsfokus. 

Tidleg i 2020 vart det klart at å gjennomføre aktiviteter og cuper kunne bli svært vanskelig. Det 

har og vært fokus fra styret å få i gang aktivitet så snart som råd i dei periodane det var 

åpent/delvis åpent. Møteaktivitet i HS har vore organisert som fysiske møter i perioder og via 

teams i periodane det ikkje har vore opning for å møtast fysisk.  

 



 

 

 

Økonomi 

Dessverre måtte Rema Cup som det største arrangmenetet for BIL avlyses med bakgrunn i 

korona, det vart tidleg satt i gang arbeid med å planlegge cup 2021. Ein del støtteordningar traff 

oss heldigvis godt, spesielt med tanke på Rema Cup. Dette har resultert i at kombinasjonen 

støtteordningar, gode sponsorar, medlem som har betalt treningsavgifter på innteksida, god 

kostnadskontroll, permitteringer og dessverre lite aktivitet resultert i at regnskapet for 2020 

viser eit solid overskudd. 

Med bakgrunn i at ein framleis ikkje er ferdig med korona, vurderer HS det som fornuftig å 

setje av midler frå årets overskudd til eit koronafond. Først i løpet av/etter 2021 vil me sjå den 

totale påvirkninga denne pandemien har på BIL. Midlane skal ikkje benyttast som ei kvilepute 

for fortsatt å utvikle lag og økonomi, men benyttast til å skape aktivitet i perioden etter korona 

og dekkja eit eventulet tap for 2021. 

 

 

Gjennomgang av 2020: 

- Styret har gjennom heile året arbeida tett med administrasjon og støtta kontoret. 

- Politiattest: Innføring av Rubic systemet fra januar 2019 har ført til bedre kontroll av 

trenere og levering av politiattester. ADM foretok jevnlige sjekk for å sikre at alle rundt 

lagene/gruppene hadde levert politiattest.  

- Sponsorarbeid:  Det har i 2020 ikkje vore anledning å gjennomføre sponsortreff, men 

det har vore god dialog med sponsorane via administrasjonen. 

- Strategi: Det har vore gjennomført møter med fotballgruppa/ sportslig utval, samt møter 

med A-lag for å drøfte vidare strategi og planer for 2021, målsetninga er å få ein strategi 

som strekker seg minimum 5 år fram i tid. Stikkord: rød tråd, aktivitet, antall, satsing 

mm. 

- Macron: Vært litt utfordringer i forbindelse med å få volum på klessal. Gjennomført 

møter med Macron for å diskutere videre aktivitet og salg mot medlem. Stikkord er 

forenkling, distribusjon og pris. 

- Samarbeid på Bømlo: Gjennomført møter med Idrettsråd, Kommune og øvrige 

idrettslag på Bømlo for å diskutere ei samarbeidsordning på tvers av laga. Stikkord:  

oppretthalde aktivitet i alle lag, utfordringar med administrering for fleire, bidra til vekst 

og auka aktivitet for lag og medlem på heile Bømlo. 

- Inkluderingsfond: Støtteordningen som hjelper flere barn og ungdom å være i aktivitet 

uavhengig av økonomisk situasjon. I 2020 ble det brukt kr. 22.125,- (årlig sum er på kr. 

40.000,-).  Beløpet er lavere enn 2019, da det i 2020 ble arrangert få cuper og liknande, 

der barn og ungdom trengte støtte, grunnet korona. 

 

Målsetting 2021, videre planer: 

Styret ønsker i 2021 å arbeide vidare med følgjande saker: 

- Samarbeidsmøter med andre klubbar på Bømlo. 



 

 

- Strategi for heile BIL. 

- Framtidsanalyse: Rekrutering og organisering inn i fremtiden, Bremnes - > Bømlo 

utvikling og behov (lag, politisk, kommunaladm.). 

- Utviklingsarbeid – restarte arbeidet med anleggsutvikling: idrettsflater, nye aktiviteter 

inn i framtiden, hallbehov. 

- Auka aktivitet i BIL, spesielt med tanke på korona. Med bakgrunn i at mange fryktar 

store fråfall i idretten i heile landet er det viktig for styret i BIL å skape mykje og god 

aktivitet så snart det er opning for dette.  

- Administrasjon, ansettelser. Arrangementsansvarlig har sagt opp, dette gir rom for å sjå 

på samansetning og behov i administrasjon. 

 

Aktivitet:  

Administrasjon:  

Administrasjon er organisert med Hovedlag og 7 avdelinger. Det er fotball, turn, friidrett, 

håndball, klatring, basket og aerobic & spinning. Administrasjon i Bremnes Idrettslag har i 

2020 bestått av daglig leder Jovana Babanic, administrativ leder og arrangementansvarlig Elin 

Mariboe, ansvarlig for drift og vedlikehold Frode Sortland, leder fotball i redusert stilling Kjell 

Økland og Edel Lydersen og Tedros Weldeab som renholdsoperatører. Viktige punkter fra 

ADM sitt arbeid i 2020 har vært å jobbe aktivt med retningslinjer, utfordringer og  

støtteordninger i forbindelse med korona. 

 

De forskjellige gruppene sine egne årsmeldinger følger:  

 

FOTBALLGRUPPA 2020 
 

Styrets sammensetning: 

Leder: Arne Falk  

Nestleder: Ronnie Kallevåg  

Kvalitetsklubbansvarleg: Ann Kristin Sortland 

Styremedlemmer: 

Toril Johansen, Hildegunn Sortland, Nina Brynjulfsen, Elin Maria Aasheim, Rolf Bjørklund 

Ungdomsrepresentant: Magnus Eidesvik 

Varamedlem 1: Hana Ytrøy 

Varamedlem 2: Eivind Vegstad 

 



 

 

Valgkomité 

Leder: Amund Bottolfsen 

Medlem: Monica Paulsen 

Medlem: Trygve Uddu 

 

Arrangementskomité 

Leder: Torill Fabricius Johansen                                                              

Medlem: Randi Mæland Østensen 

Medlem: Marita Sæverud                                 

Medlem: Sissel Habbestad 

Medlem: Hans Gunnar Skreslett                                      

Medlem: Ingrid Eriksen Fjodorov 

Medlem: Stig Børre Natterøy 

Medlem: Silje Tysse Fylkesnes 

 

 

Sportslig utvalg:  

Leder: Elin Maria Aasheim 

Leder senior herre/dame:  

Leder ungdomsavdeling gutt: Roar Nesse 

Leder ungdomsavdeling jente: Roy Onarheim 

Leder barneavdeling gutt: Jens Olav Sortland 

Leder barneavdeling jente:  

Dommerkoordinator:  

Trenerveilder: Kenneth Nesse 

Spillerutvikling: Ståle Ytrøy 

Oppfølging FKH/ressursperson: Lars Petter Steinsbø 

 

Styrets arbeid: 

Det ble avholdt 10 møter der 28 saker ble behandlet. Aktiviteten i Fotballgruppa har ellers vært 

preget av Covid 19 gjennom store deler av året. 



 

 

Kvalitetsklubb:  

Fotballgruppa har gjennom hele 2020 jobbet med prosessen knyttet mot Kvalitetsklubb. Det å 

være en Kvalitetsklubb er en prosess som vi jobber med daglig.  

 

Arrangement:  

Hele året har vært preget av Covid 19 og dette viser igjen i svært lite aktiviteter, fikk 

gjennomført Blinkhuscup og Nattcup før landet «stengte» ned. 

 

Sport 

Korona-året har vært utfordrende for oss alle i Bremnes.  Dette har ført til større nivåforskjell 

både som enkeltspillere og lag.  

Sesongen begynte bra med gode treninger, en del lag fikk spilt treningskamper og flere cuper 

ble planlagt.  

Dessverre stoppa alt opp i starten av mars og høstsesongen ble ikke som planlagt. Vi fikk ikke 

lov å samle spillerne, men mange trenere var flinke til å holde kontakten med sine spillere og 

lage alternative egentreningsopplegg for å holde oppe interessen. I midten av april kunne vi 

samle spillerne i små grupper, og fra mai igjen i større grupper, men med 1 m avstand.  

Dessverre var det en del spillere, spesielt på dei eldre lagene, som slutta i denne perioden der 

vi ikke kunne ha kampaktivitet og normale treninger.  

På høsten begynte ting å gå seg til og normalt kampoppsett ble satt opp for barne- og 

ungdomsavdelingene.  Noe som gjorde godt for alle.   

G13 vant kretsmesterskap i Rogaland, ungdom gutter har flere spillere med på kretslag, både i 

Rogaland og Hordaland. I tillegg er noen spillere med i akademiet til FKH. Troy E. 

Nyhammer ble i tillegg tatt ut til Equinor talentleir i Porsgrunn som er en første 

landslagssamling for G14.  J14 kom på 2. plass i Rogalandsserien.  

Men dessverre var det få cup’er.  Vi måtte avlyse Rema Cup, som er det største arrangementet 

for BIL. 

Det har også vært utfordrende på trenersida med å ha nok trenere til hvert lag i denne tida.   

Aktiviteten for spillere over 20 år har vært prega av begrensa muligheter for normale 

treninger og ingen kamper. 

 

 

 

 

 



 

 

TURNGRUPPA 2020 
 

Styrets sammensetning: 

Leder: Liv Tori Selle 

Nestleder: Lene Hope Ånderå 

Økonomiansvarlig: Synnøve Sørvik 

Sekretær: Marit Aina Ådnanes 

Sportslig leder barn: Karina Fylkesnes 

Sportslig leder ungdom: Geir Aga 

Arrangementsansvarlig: Jesper Andersen og Connie Søvold  

Ungdomsrepresentant: May Linn Aga 

 

Gruppene: 

Det er ved utgangen av 2020 182 medlemmer inkludert trenere på turn. Disse er fordelt på 5 

grupper. Den minste gruppa for 3-4 åringer blei ikke starta pga mangel på trenere. Har slitt litt 

med å få nok trenere til de minste gruppene, og 13+. Har også hatt en tropp på 11 

medlemmer. 

 

Aktiviteter: 

2020 blei et spesielt år pga korona. All turn blei stoppa 12.mars og kom ikke i gang igjen før 

til høsten. Det blei ingen oppvisninger i 2020, heller ikke gymfest i vest eller aktivitetsdag.  

Alle gruppene blei delt i 2 ved oppstart på høsten pga regel om ikke mer enn 20 barn i hver 

gruppe. Det blei da en utfordring med å få nok trenere på flere av gruppene. Det blei også 

brukt så lite foreldrehjelp som mulig.  

Det er ikke arrangert kurs i 2020, trenere har heller ikke deltatt på kurs andre plasser dette 

året. 

Det blei satt i gang en dugnad med salg av lodd for alle medlemmer i turngruppa. Der fikk vi 

inn en god del som dekka tapte utgifter dette året. 

Før jul blei det arrangert en liten avslutning for alle gymnastene. Det blei då servert pizza og 

brus på siste treninga vi hadde før jul i stedet for oppvisning. 13+ arrangerte i den forbindelse 

en kahoot som var stor suksess. 

Troppen hadde digital oppvisning for foreldrene og en avslutning med evaluering av året og 

visning av opptak fra oppvisninga. 



 

 

 

FRIIDRETTSGRUPPA 2020 
 

Styrets sammensetning: 

Leder: Jostein Sæverud 

Styremedlem/Nestleder: David Vassnes 

Styremedlem/Sportslig leder: Trond Ånderå 

Styremedlem/Økonomiansvarlig: Jostein Sæverud 

Styremedlem/Materialforvalter: Rune Aarskog 

Styremedlem/Foreldrekontakt: Kjersti Vågen 

Ungdomsrepresentant: Lukas Nesse 

Varamedlem:  

 

Valgkomité 

Medlem: Cathrine Vassnes Torget 

Medlem: Odd Rune Grutle 

 

Gruppa 

Det har i 2020 vore halde  8 styremøte. 

 

Medlemar 

Medlemstalet for friidrettsgruppa har trass covid 19 halde seg på stort sett same nivå. 

God oppslutnad av på treningane, og  ivrige unger og ungdomar. 

 

Kurs/samling 

Årsfest aktive/foreldre den 19. november. 

 

Sektor økonomi 



 

 

Gruppa har som vanleg skaffa seg inntekter frå sponsormidlar, gaver, dugnad, treningsavgifter 

og ulike arrangement. Litt redusert aktivitet på Storavatnet rundt og Siggjodilten pga av 

virtuelle løp. Markjamilo vart avlyst. (Covid 19 midlar dekka dette) 

Gåve frå Finnås Kraftlag og Sparebanken Vest. 

Har investert i mattegarasje til høgdematta. 

Har egenkapital på 293744, derav 57393 er rest tidtakersystem. Regneskapet gjekk med eit 

overskot på 53246. 

  

Sektor arrangement 

I sesongen 2020 har friidrettsgruppa gjennomført følgjande arrangement: 

     Dato 

Seriestevne hopp utan tilløp  07.11.2019 

Seriestevne hopp utan tilløp  12.12.2019 

Seriestevne hopp utan tilløp  09.01.2020 

Seriestevne hopp utan tilløp  13.02.2020 

Storavatnet rundt   01.05.2020 – 31.05.2020 (Virtuellt løp) 

Siggjodilten    15.05.2020 – 15.06.2020 (Virtuellt løp) 

Bømlomeisterskapen   30.08.2020 

Seriestevne    17.09.2020 

Seriestevne    01.10.2020    

Det største friidrettsstemnet heime var Bømlomeisterskapet med 101 starter. 

Gasscolekene (Erstatning for Mailekene) var det stemnet me hadde flest deltakare med på 

utan eigne stevner. 

Sektor idrett 

Våre utøvarar deltok på til saman 23 stemner i løpet av sesongen, og friidrettsgruppa har fleire 

gode prestasjonar å sjå tilbake på i 2020. Det vart satt 8 klubbrekordar og 27 aldersrekordar. 

Antall nye personlege rekordar klarer me ikkje å ha oversikt over.  

Utdeling årsfest: 

Beste poengsum: Øving Namn Resultat Poeng 

Hopp jenter Lengde utan tilløp Anna Ytreland Gardner 2,35 970 

Hopp gutar Høgde Sander Havn Turøy 1,75 1021 

Løp jenter 60 m hekk Siren Habbestad Ersland 10,21 903 

Løp gutar 60 m Sander Havn Turøy 7,76 997 

Kast jenter Kule 3 kg Siren Habbestad Ersland 7,37 718 



 

 

Kast gutar Kule 4 kg Sander Havn Turøy 10,31 880 

          

          

Beste trekamp: Løp Hopp Kast 

Sum 

poeng 

Sander Havn Turøy 1021 997 880 2898 

Siren Habbestad 

Ersland 903 832 718 2453 

          

        

Trenaranes hederspris 

Oscar Sørvik 

Ånderå     
 

JENTER/GUTAR 

LERØYLEKENE I HAUGESUND (aldersgruppa 13-14) 

Landsdelsmeisterskap/Kretskamp for Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Seks deltakarar frå Bremnes var tatt ut til kretslaget. Maksimun 4 øvelser pr. deltaker. 

nr 1 Høgde   Gutar 13 år Oscar Sørvik Ånderå 

nr 3 Diskos   Gutar 13 år Oscar Sørvik Ånderå 

nr 3 60 m hekk  Gutar 13 år Oscar Sørvik Ånderå 

nr 3 Spyd   Gutar 13 år Oscar Sørvik Ånderå 

nr 5 Høgde   Jenter 13 år Anna Ytreland Gardner 

nr 1 Kule   Gutar 14 år Sander Havn Turøy 

nr 1 60 m   Gutar 14 år Sander Havn Turøy 

nr 2 Høgde   Gutar 14 år Sander Havn Turøy 

nr 3 Diskos   Gutar 14 år Sander Havn Turøy 

nr 1 Diskos   Gutar 14 år Thomas Sæverud 

nr 2 Spyd   Gutar 14 år Thomas Sæverud 

nr 4 Kule   Gutar 14 år Thomas Sæverud 

nr 3 60 m hekk  Jenter 14 år Siren Habbestad Ersland 

nr 8 Lengde  Jenter 14 år Siren Habbestad Ersland 

nr 3 Høgde   Jenter 14 år Marie Folgerø 

nr 12 Lengde  Jenter 14 år Marie Folgerø 

   

    



 

 

GASSCOLEKENE 

1. plasser 3  2. plasser 3  3. plasser 4 

 

STORDLEIKANE 

1.plasser 3  2. plasser 4  3. plasser 3 

 

I tillegg kjem alle gode resultat som rekruttane og 10 åringane har hatt i desse stevna. (Ingen 

rangering og statistikkpresentasjon  i dei klassane). 

 

Utvikling 

Me ser god framgang hos utøvarane og stadig nye gode resultat på eigne stevner og når me 

reiser på vitjing til andre. Utøvarane våre hevdar seg godt både i kretsen og enkelte og på 

landsplan. Sander Havn Turøy var landets beste 14 åring i høgde med 1,75m.  

I år hadde me 2 resultat med 1000 poeng og høgare på Tyrvingtabellen, 16 resultat over 900 

poeng og 54 resultat over 800 poeng. (Dette er bra med tanke på at det vart ein veldig redusert 

sesong pga covid19.) 

Samandrag 

Bremnes friidrett har både topp og bredde som målsetting. Størsteparten av medlemmene våre 

er barn under 13 år som driv leikbasert trening. Me har nokre få eldre utøvarar som hevdar 

seg bra på krets og nasjonalt nivå. Utfordringa vår blir å ta vare på både topp og bredde, og ha 

nok trenarkrefter slik at både topp og bredde blir ivaretatt. Har i 2020 fokusert på å halda på 

utøvarane over 13 år 

 

Friidrett er ein heilårsidrett med mange stemner og aktivitetar. Innandørssesong går frå 

november til april med hopp utan tilløp stemner, og deltaking på innandørs hallstemner på 

Stord, Haugesund. Utandørs har utøvarane våre deltatt på mange stemner frå april til oktober. 

Forutan eigne arrangement, har utøvarane våre delteke på stemner rundt omkring på 

vestlandet. 

 

På anleggsfronten har friidrettsgruppa i 2020 fått på plass mattegarasje til høgdematta. Mykje 

av jobben blei gjort på dugnad.  

 
 

 

 



 

 

 

AEROBIC OG SPINNING GRUPPA 

2020 

 

 
Leder:  

Inga Sortland Svanheld 

Instruktører:  

Torhild T. Haldorsen, Frode Sortland, Eleina Grotle, Julie Hope Sortland, Kjersti Eidet, Mona 

M. Sortland, Silje M. Økland, Elin Steinsbø, Lilliann Sortland Kallevåg, Tilla Instefjord, 

Camilla Nesse Skaret, Andrea Vespestad, Bjørn Asle Teige, Inga Sortland Svanheld. Silje 

Tysse Fylkesnes (vikar). 

Aktivitetsnivå i 2020: 

På timeplanen har vi hatt 8-9 spinningtimer pr veke, og 6-7 saltimer p veke. Vi har også tilbud 

om en fast utetreningstime pr veke i tillegg til Seniortrening hver fredag. Spinningtimene og 

styrkesirkeltimene har vært spesielt populære og har som regel hatt venteliste. Dette året har 

vært veldig spesielt da vi i perioder har holdt stengt pga Covid-19, og det har vært mye 

endringer med tanke på antall medlemmer pr time som har vært anbefalt/lov av FHI å ha pga 

avstandsregler. Dette har selvsagt skapt en god del frustrasjon både hos medlemmer og 

instruktører, men vi har vært fleksible og snudd oss rundt for å hele tiden gi medlemmene et 

best mulig tilbud. Dette har inkludert flere utetimer med flere instruktører når det kun var lov 

med utetrening, og flere timer pr dag i spinningsalen for at flest mulig skulle få anledning til å 

trene. Vi har hele tiden forholdt oss til gjeldende smittervernsregler og kundene er flinke til å 

bruke håndsprit, holde avstand og vaske utstyret etter hver time. Vi håper situasjonen ikke har 

hatt for står påvirkning på medlemstallet vårt, men ser ikke bort fra at vi kan ha mistet noen til 

andre senter med styrkerom der de kan trene utenom oppsatte tider eller enda verre at de har 

sluttet å trene. Vi står derfor fast på at et styrkerom hadde hatt stor verdi for vår gruppe.  
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Til årsmøtet i Bremnes Idrettslag 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Bremnes Idrettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 238 308. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
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feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget 
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning 
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 

forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Haugesund, 30. april 2021 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Else Holst-Larsen 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Else Holst-Larsen
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5992-4-2705162
IP: 79.160.xxx.xxx
2021-05-25 07:49:07Z
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BEHANDLE FORSLAG OG SAKER 
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FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT                          

OG TRENINGSAVGIFT 

 

 

 

• Forslag til vedtak - medlemskontingent:  

Styret foreslår at medlemskontingent ikke skal økes og at den blir kr. 300 i 2022.  

 

 

 

• Forslag til vedtak – treningsavgift:  

Styret foreslår at gruppestyrene får fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2022. 
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Vedta budsjett for 2021 

 

 

BIL totalt:  

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter 3 979 500 3 802 841 4 249 500 

2) Andre salgsinntekter 3 423 000 2 712 763 3 659 254 

3) Varekostnader -760 000 -631 940 -810 000 

4) Personalkostnader -2 621 897 -2 285 587 -3 310 174 

5) Avskrivinger -79 000 -61 875 -79 000 

6) Andre driftskostnader -3 684 000 -3 147 575 -3 483 450 

7) Andre renteinntekter 0 0 0 

8 ) Andre rentekostnader 0 0 -70 000 
9) Andre 
finanskostnader 0 0 0 

Totalsum 257 603 388 627 156 130 

 

 

BIL Hovedlag: 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter 1 255 000 1 092 660 1 255 000 

2) Andre salgsinntekter 1 599 000 343 206 1 679 000 

3) Varekostnader -305 000 0 -305 000 

4) Personalkostnader -1 634 584 -1 090 540 -1 726 518 

5) Avskrivinger -70 000 -61 875 -70 000 

6) Andre driftskostnader -940 500 -838 146 -790 500 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0  
9) Andre 
finanskostnader  0  
Totalsum -96 084 -554 695 41 982 

 

 

  



BIL Fotball: 

 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter 668 500 1 890 214 618 500 

2) Andre salgsinntekter 1 272 174 972 172 1 305 720 

3) Varekostnader -200 000 -190 064 -200 000 

4) Personalkostnader -182 481 -184 321 -409 400 

5) Avskrivinger  0  
6) Andre driftskostnader -1 523 000 -1 457 392 -1 521 000 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0  
9) Andre 
finanskostnader  0  
Totalsum 35 193 1 030 610 -206 180 

 

BIL Macron: 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter  127889,6 250000 

2) Andre salgsinntekter  0 0 

3) Varekostnader  -29144,92 -50000 

4) Personalkostnader  0  
5) Avskrivinger  0  
6) Andre driftskostnader  0 0 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0  
9) Andre 
finanskostnader  0  
(tom)    

Totalsum  98744,68 200000 

 

BIL Turn: 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter 18 000 14 146 68 000 

2) Andre salgsinntekter 313 498 217 719 354 047 

3) Varekostnader  0  
4) Personalkostnader  0  
5) Avskrivinger  0  
6) Andre driftskostnader -226 000 -214 740 -191 000 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0  
9) Andre 
finanskostnader  0  
Totalsum 105 498 17 126 231 047 



 

BIL Aerobic & Spinning: 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter  0  
2) Andre salgsinntekter 485 000 489 572 485 000 

3) Varekostnader  0  
4) Personalkostnader -120 000 -117 514 -120 000 

5) Avskrivinger  0  
6) Andre driftskostnader -308 500 -301 414 -308 500 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0  
9) Andre 
finanskostnader  0  
Totalsum 56 500 70 644 56 500 

 

BIL Friidrett: 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter 55 000 38 858 50 000 

2) Andre salgsinntekter 120 045 72 400 140 252 

3) Varekostnader  0  
4) Personalkostnader  0  
5) Avskrivinger -9 000 0 -9 000 

6) Andre driftskostnader -137 000 -103 119 -123 000 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0  
9) Andre 
finanskostnader  0  
Totalsum 29 045 8 139 58 252 

 

BIL Bømlohallen: 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter 252 000 187 230 277 000 

2) Andre salgsinntekter 720 000 587 743 770 000 

3) Varekostnader  0  
4) Personalkostnader -1 052 912 -893 211 -1 022 336 

5) Avskrivinger  0  
6) Andre driftskostnader -190 000 -165 010 -190 000 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0 -70 000 
9) Andre 
finanskostnader  0  
Totalsum -270 912 -283 247 -235 336 



 

 

BIL Rema cup: 

Radetiketter Summer av B2021 Summer av 2019-09 Summer av B2020 

1) Salgsinntekter 1 720 000 444 703 1 720 000 

2) Andre salgsinntekter -1 134 080 2 500 -1 134 080 

3) Varekostnader -255 000 -412 732 -255 000 

4) Personalkostnader -31 920 0 -31 920 

5) Avskrivinger  0  
6) Andre driftskostnader -299 000 -32 476 -299 000 

7) Andre renteinntekter  0  
8 ) Andre rentekostnader  0  
9) Andre finanskostnader  0  
Totalsum 0 1 995 0 
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Sportslig utvalg                                 
Leder                                                              

9 medlemmer

Arr.komité                    
Leder                                   

7 medlemmer

BIL SPORT            

Fotball                    

Turn                  

Friidrett             

Håndball             

Aerobic & Spinning 

Klatring              

Basket                          

Nye grupper 

BIL DRIFT 

Medlemspleie  

Sponsorarbeid 

Arrangementer 

FRIIDRETTSGRUPPA 
Leder                                            

7 styremedlemmer                         

1 varamedlem

FOTBALLGRUPPA  
Leder                                      

7 styremedlemmer                 

2 varamedlemmer

TURNGRUPPA                
Leder                                       

7 styremedlemmer

ADMINISTRASJON 
Daglig leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ansatte

ÅRSMØTE

HOVEDSTYRET             
ARBEIDSUTVALG                                                            
2 varamedlemmer                       

Ledergruppe 3stk

ARBEIDSUTVALG                      
Leder                                              

Nestleder                                            

Daglig leder/sekretær                                   

Økonomiansvarlig 

Barneansvarlig/Politiattest                                                                                                                          

Utdanning-/integreringskontakt 

Arr./dugnafsansvarlig
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1. Forord 
 

Organisasjonsplanen er ment som et styrande dokument for Bremnes Idrettslag. Hensikta har vært å 

nedtegne i dokument form de overordna retningslinjer som lagets styrande organa skal arbeide etter. 

 

Hovedstyrets posisjon som lagets øvste organ for alle aktiviteter i laget har man ansett som spesielt 

viktig å framheva og underbygge. 

 

Organisasjonsplanen er utarbeidet innanfor rammene av lagets lover. 

 

Hovedstyret eller andre organa innan laget som hovedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmare 

instrukser/retningslinjer innanfor rammene av det som er trykket opp i organisasjonsplanen. 

 

Hovedstyret bør sjå til at organisasjonsplanen blir underlagt tidsmessig revisjon. 

 

Hovedstyret har overordna ansvar for å sjå etter at organisasjonsplanen blir gjort tilfredsstillande kjent 

blant lagets styrande organ og medlemmer for øvrig. 

 

Svortland, februar 2015 

2. Visjon, verdiar, formål og målsetningar for Bremnes Idrettslag 

2.1. BIL sin visjon 

   Betre I Lag 

2.2. BIL sine verdiar 

   Breidde – Idrettsglede – Likeverd 

2.3. Kva betyr visjonen for dei ulike aktørane i BIL? 
Trenaren: Skapa idrettsglede gjennom å vera engasjert, inkluderande og rettferdig. 

 

Utøvaren: Framtre som lojal ovanfor laget og trenarane, samt visa interesse for idretten og 

arbeidsoppgåvene. 

 

Foreldre: Visa engasjement og vera lojale ovanfor ungar og klubb ved å vera tilstades. 

 

Tillitsvalde: Fram tre som aktive og pliktoppfyllande i verva. Vera gode førebilete for dei andre aktørane 

ved å vera synlege i ulike samanhengar. 
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2.4. Formålsparagraf Bremnes Idrettslag 
 

• Å organisere klubben slik at en nytter de menneskelige og økonomiske ressursane best mulig. 

• Å auka aktivitet på det sportslige plan 

• Å ha klare ansvarsforhold i tillitsmannsapparatet. 

• Å betra intern og ekstern informasjon. 

• Å definere klubb- og utøvaransvar 

• Å ta vare på, og utnytte klubbens eigendelar, anlegg og utstyr best mulig. 

2.5. Overordna målsetting 

 

Idrettslaget har som målsetting å aktivisere flest mulig barn og ungdom i vårt nærmiljø gjennom 

idrettslige aktiviteter som laget tilbyr. Den overordna målsetting er å skape et sunt og godt miljø for barn 

og ungdom. 

2.6. Idrettslige målsetingar 
 

Idrettsaktivitetane som laget tilbyr bør tilpassast behovet i vårt aktivitetsområde. Masseengasjement skal 

prioriterast føre eliteidrett. Barn og ungdom som deltar aktivt på trening, må gis lik mulighet til å delta 

på konkurransar. Samtidig må forholda leggas til rette for at aktive kan utvikle sine idrettslige 

eigenskapar. Dersom egne ressursar ikkje strekker til, kan samarbeid med andre klubber etablerast. 

2.7. Sosiale målsettingar 
 

Arrangement og tilstellingar utanom de rent idrettslige må ha som målsetting å samle flest mulig av 

kretsens innbyggarar som har tilknyting til de idrettslige arrangementa, spesielt foreldre og familie til 

barn og ungdom. Det må leggast vekt på at også ungdom må bli trekt inn i styrer og utval for å utvikle 

ansvar og positive haldningar til Bremnes Idrettslag. 

2.8. Organisatoriske målsettingar 
 

Ansvars- og oppgåvefordelinga mellom lagets styrande organa bør ikkje etterlate tvil. Samtidig bør 

hovedstyrets status som lagets øvste organ, og leder i hovedstyrets posisjon som leder av laget på vegne 

av hovedstyret, heller ikkje etterlate noen tvil. 

 

Det må vektleggast å gje tillitsvalte samt leiarar og trenere kontinuerlig informasjon om de vedtak som 

fattas i hovedstyret og gruppestyrene samt informasjon om det arbeid som skjer i lagets organ slik at 

nemnte personer er godt informert om lagets samlande aktivitet. Også overfor lagets medlemmer bør 

det tilstrebest å gi god informasjon om lagets samlande aktiviteter. 

 

Vidare må det vektleggast at tillitsvalte, leiarar, trenere og medlemmene for øvrig er kjent med lagets 

lover, organisasjonsplan og øvrige styrande dokumenter samt de målsettingar og haldningar som laget 

står for og opptrer i henhold til disse. 
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Det må sørgast for at tillitsvalte, leiarar og trenere gis mulighet til å kvalifisere seg til oppgåvene og gis 

anledning til å utvikle seg. Det må arbeidas målbevisst og kontinuerlig med rekruttering av barn og 

ungdom. 

3. Organisering 

 

Bremnes Idrettslag har oppretta grupper med egne styrer i henhold til NIF-lova og lov norm for idrettslag 

§ 19, samt vedlagte organisasjonskart. 

3.1. Hovedstyret 
 

Består av: 

 

Arbeidsutvalet og leder i kvar gruppe. 

3.2. Arbeidsutvalet 
 

Består av: 

 

Leiar         Veljast for 1 år 

Nestleiar         Veljast for 2 år 

Sekretær/daglig leiar        Tilsett (kun talerett) 

Økonomiansvarlig       Veljast for 2 år 

Utdanning/integreringskontakt      Veljast for 2 år 

Arrangement/dugnad ansvarleg                  Veljast for 2 år 

Sport/Politiattest ansvarleg      Veljast for 2 år 

3.3. Gruppene 
 

Gruppene blir leia av egne styrer valt på årsmøtet, med følgande samansetning: 

3.4. Fotballstyret 
 

Leiar          Veljast for 1 år 

Nestleiar         Veljast for 2 år 

Sekretær                                                        Veljast for 2 år 

Arrangement ansvarleg                                 Veljast for 2 år 

Sportslig leiar/Leiar SU          Veljast for 2 år 

Fair Play ansvarleg                     Veljast for 2 år 
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Kurs-/utdanningsansvarleg                                                                                Veljast for 2 år 

Ungdomsrepresentant              Veljast for 2 år 

3.5. Friidrettsstyret 
 

Leiar          Veljast for 1 år 

Nestleiar         Veljast for 2 år 

Sekretær         Veljast for 2 år 

Økonomi-/arrangement ansvarleg     Veljast for 2 år 

Sportsleg leiar         Veljast for 2 år 

Ungdomsrepresentant       Veljast for 2 år 

Styremedlem 1                                                                                            Veljast for 2 år 

Styremedlem 1                                                                                            Veljast for 2 år 

 

 

3.6. Turnstyret 
 

Leiar          Veljast for 1 år 

Nestleiar         Veljast for 2 år 

Sekretær         Veljast for 2 år 

Økonomiansvarleg                                                                                     Veljast for 2 år 

Arrangementsansvarleg                              Veljast for 2 år 

Sportsleg leiar ungdom       Veljast for 2 år 

Sportsleg leiar barn       Veljast for 2 år 

Ungdomsrepresentant       Veljast for 2 år 
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TURNGRUPPA                
Leder                                       

7 styremedlemmer

ADMINISTRASJON 
Daglig leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ansatte

ÅRSMØTE

HOVEDSTYRET             
ARBEIDSUTVALG                                                            
2 varamedlemmer                       

Ledergruppe 3stk

ARBEIDSUTVALG                      
Leder                                              

Nestleder                                            

Daglig leder/sekretær                                   

Økonomiansvarlig 

Barneansvarlig/Politiattest                                                                                                                          

Utdanning-/integreringskontakt 

Arr./dugnafsansvarlig

Sportslig utvalg                                 
Leder                                                              

9 medlemmer

Arr.komité                    
Leder                                   

7 medlemmer

BIL SPORT            

Fotball                    

Turn                  

Friidrett             

Håndball             

Aerobic & Spinning 

Klatring              

Basket                          

Nye grupper 

BIL DRIFT 

Medlemspleie  

Sponsorarbeid 

Arrangementer 

FRIIDRETTSGRUPPA 
Leder                                            

7 styremedlemmer                         

1 varamedlem

FOTBALLGRUPPA  
Leder                                      

7 styremedlemmer                 

2 varamedlemmer
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4. Organisering av fellesoppgåver 

4.1. Medlemsfestkomité 

 

Består av: 

 

Daglig leiar 

Arrangementsansvarleg frå ADM 

Arrangementsansvarleg frå Hovudstyre 

4 medlemmar frå Fotballavdeling 

2 medlemmar frå Turnavdeling  

2 medlemmar frå Friidrettsavdeling 

4.2. Dugnad 

 

Blir organisert av Arrangementsansvarleg  i samarbeid med arrangementskomité i gruppene. Dei enkelte 

gruppene står for all gjennomføring. 

5. Ansvarsforhold 

5.1. Hovedstyret 
 

Hovedstyrets ansvar og oppgåver fremgår av NIF-lova og lov norm for idrettslag samt organisasjonsplan 

for Bremnes Idrettslag. 

5.2. Gruppene 
 

Gruppenes ansvar er å drive gruppene etter gjeldane lovverk og organisasjonsplan for Bremnes 

Idrettslag. 

5.3. Regelbrot 

 

Regelbrot ser mot gjeldande regelverk: 

Dersom noen bryt Norges Idrettsforbunds gjeldande lover, vedtak eller bestemmelser eller lovane 

og/eller bestemmelsane for Bremnes Idrettslag, behandlast dette som fastsatt i bestemmelsane om 

forgåelser for Norges Idrettsforbund. 
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5.4. Utøver- og Klubbansvar 
 

Utøvaransvar: 

 

• Medlemskontingent må betalast. 

• Vedtatt treningsavgifter må betalast. 

• Personlig utstyr må vera i orden. 

• Reiseutgifter til kampar/stevner dekkast av den enkelte dersom anna ikkje er avtala. 

• Utgifter vedrørande turneringar dekkast av den enkelte dersom anna ikkje er avtala. 

• Tape/drikke etc. ved trening haldast av den enkelte. 

 

Klubbansvar: 

 

• Påmeldingsgebyr til særkretser dekkast av klubben. 

• Utgifter til lokal- og baneleie til planlagt trening og obligatoriske stemner/kampar  dekkast av 

klubben. 

• Drift bane og anlegg dekkast av klubben. 

• Utgifter til trener dekkast av klubben. 

• Klubbdrakter inkl. keeperutstyr dekkast av klubben. 

• Fellesutstyr til trening haldast av klubben. 

• Medisinskrin haldast av klubben. 

6. Arbeidsbeskrivelsar 

6.1. Hovedstyret 
 

• Hovedstyret er lagets øvste organ mellom årsmøta, og har overordna ansvar for alle lagets 

aktivitetar og oppgåver. 

• Hovedstyret skal ivareta idrettslagets interesser så vel innan laget som utad. 

• Hovedstyret skal koordinera drifta av laget og sjå etter at lagets grupper og aktivitetar drives og 

utøvast på ein tilfredsstillande måte. Hovedstyret har herunder ansvar for å gripe inn og bidra 

til løysning hvis uoverenstemmelsar oppstår i grupper eller mellom grupper i laget. 

• Hovedstyret har arbeidsgjevaransvar ovanfor ansatte i Bremnes Idrettslag og for øvrig 

overordna ansvar for at dugnadsoppgåver som laget har påteke seg utføres på forsvarleg måte 

både i forhold til dei som deltar i dugnadsoppgåvene og i forhold til oppdragsmottakarane. 

• Hovedstyret kan vedta nærmare instruksar for sitt eige arbeid og dei enkelte gruppers/komitears 

arbeid. 

• Hovedstyret kan delegere nødvendige fullmakter til leder av komitear og daglig leder ihht. 

skriftleg instruks. 

6.2. Arbeidsutvalet 

 

• Utvalet legg til rette saker som skal behandlast i hovedstyret, og kommer med innstilling til 

sakene. Mellom hovedstyremøta kan utvalet fatte beslutninger og avgjøre saker som av 
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tidsmessige årsaker ikkje bør vente til styremøte, eller er av en slik karakter at det ikkje er 

nødvendig med vedtak i styremøte. 

• Alle beslutninger som utvalet har fatta skal medelast hovedstyret seinast på første styremøte. 

• Kontinuerlig vurdere kva saker som kan tas hand om av administrasjonen. 

 

6.2.1. Leiar 
 

Er idrettslagets valde leiar med det daglege hovudansvaret 

 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Leiaren er leiar av hovedstyret og arbeidsutvalet. 

• Forbereder og leiar møta i hovedstyret og arbeidsutvalet. 

• Leiaren skal halda seg løpande orientert om lagets virksomhet. 

• Tar avgjørsler på vegne av idrettslaget i saker som av tidsmessige eller praktiske grunner ikkje 

kan behandlast i hovedstyret eller arbeidsutvalet. Hovedstyret skal orienterast om slike 

avgjørsler så snart som mogleg. 

• Representerer Bremnes Idrettslag utad, og kan inngå bindande avtaler på vegne av idrettslaget. 

• Koordinerer elles arbeidet innan styret og sjekkar at datoar og tidsfristar blir overhalde. Fordeler 

oppgåver innad i styret. Har oversikt og griper inn om noko stoppar eller ikkje fungerer etter 

instruksene. 

6.2.2. Nestleiar 
 

Nestleiaren er leiarens stedfortreder. 

 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Nestleiaren skal samarbeide med leiaren i laget. 

• Vidare kan han påleggas spesial oppgåver av hovedstyret. 

6.2.3. Sekretær 
 

Dagleg leiar er sekretær. 

 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Kalle inn til, føre protokoll for hovedstyremøter. 

• Kalle inn til og føre protokoll for arbeidsutvalsmøter 

• Sørge for styrets korrespondanse 

• Har talerett men ikkje stemmerett 

• Er ansvarlig for årsmeldinga. 

• Utføre oppgåver som blir pålagt av styret eller leiar ihht. Arb. Instruks. 
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6.2.4. Økonomiansvarleg 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Økonomiansvarleg har et overordna ansvar for idrettslagets regnskaper, samt sjå til at oppsette 

budsjetter blir overhalden og gi raske meldingar om eventuelle avvik. 

• Å assistere og gi råd til andre grupper/komitear i deira arbeid som går på økonomi. 

• Søke opplysningar frå alle ledd i organisasjonen når disse trengs i vedkommandes arbeid. Alle 

andre økonomisk ansvarlige i laget har plikt til å fremskaffe nødvendig dokumentasjon til lagets 

økonomiansvarlig 

• Om andre i idrettslaget er pålagt visse ansvarsområder, fritar ikkje dette økonomiansvarlig for 

oppfølging og kontroll. 

 

6.2.5. Utdanning/integreringskontakt 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Ha et overordna ansvar for utdanningstilbodet i idrettslaget og koordinere kurstilboda på tvers 

av gruppene. Dette må kommuniseras tydeleg slik at dei organisatoriske målsettingar kan nås. 

• Ha eit overordna ansvar for integreringsarbeidet i idrettslaget og koordinera tiltak for å få fleire 

med i idrettslaget det være seg funksjonshemma eller fleirkulturelle. 

• Ta del i oppgåver styret pålegg 

 

6.2.6. Arr./Dugnadsansvarleg 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Koordinere dugnader og være bindeleddet mellom arrangementsansvarleg i Administrasjon 

samt dugnadsansvarleg i kvar gruppe. 

• Har ansvaret for medlemsfestkomiteen. 

• Ta del i oppgåver styret pålegg 

 

6.2.7. Barneidrett-/Politiattestansvarleg 
 

• Ha oversikt over den sportslege aktiviteten i laget og vera ein støttespelarar for gruppene 

innanfor den sportslege aktiviteten 

• Væra ansvarleg for Politiattest ordninga i laget i forhold til rutinar og oppfylging. 

• Ta del i oppgåver styret pålegg 
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6.3. Administrasjonen 
 

I administrasjonen er det p.t. 5 tilsette (daglig leiar, fungerende daglig leiar/arrangementsansvarlig, 

driftsansvarleg og 2 renholdsoperatører) med funksjonstid i henhold til tilsettelses kontrakt. 

 

6.3.1. Daglig leiar 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Daglig leiar har ansvar for den daglige drifta. 

• Daglig leiar skal ivareta Bremnes Idrettslags daglige gjøremål på best mulig måte i henhold til 

arbeidsinstrukser fastsatt av hovedstyret. 

• Daglig leiar har ansvaret for medlemsregisteret. 

• Daglig leiar har ansvaret for all fakturering og rekneskapsføring/budsjettering. Idrettslaget nytta 

ekstern regneskapsfører og statsautorisert revisor. 

• Daglig leiar er ansvarlig for å koordinere arbeidsoppgåver til arrangementsansvarleg, 

driftsansvarleg og renholdsoperatører. 

 

6.3.2. Arrangementsansvarleg 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Faglig og økonomisk ansvarlig for aktiviteter retta mot næringslivet med tanke på 

sponsorinntekter, reklameinntekter og innkjøpsavtaler. 

• Administrativ støtte i forbindelse med dugnad og arrangement i gruppene.  

 

6.4. Gruppene 

6.4.1. Leiar 

 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Leiaren skal halda seg løpande orientert om gruppas virksomhet. 

• Leiaren skal forberede og lede styremøta. 

• Leiaren skal fordele oppgåver i styret. 

• Leiaren skal ha oversikt å gripe inn om noe stopper, eller ikkje fungerer etter instruksene i si 

gruppe. 

• Ansvarleg for å skrive årsmelding på vegne av sitt styre. Skal innehalde: 

o Namn på alle styremedlemmene 

o Kor mange møter det er avholdt i løpet av året. 

o Litt om økonomien. 

o Leiaren er ansvarlig for å rapportere til hovedstyret. 
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6.4.2. Nestleiar 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Nestleiar er leiarens stedfortreder. 

• Utføre oppgåver som blir pålagt av styret eller leiar. 

6.4.3. Økonomi- og arrangementsansvarleg 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Økonomiansvarleg har ansvar for å ha oversikt over gruppas regnskap, og rapportere  til styret. 

• Sjå til at oppsett budsjett blir overhalden, og gi raske tilbakemeldingar om eventuelle avvik. 

• Arrangementsansvarleg har ansvaret for å planleggja arrangement i eigen gruppe og distribuere 

oppgåver til anna medlemmar i arrangementskomité i si gruppe. 

6.4.4. Sekretær 
 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Kalle inn til, føre protokoll for styremøta 

• Sørge for styrets korrespondanse 

• Har talerett men ikkje stemmerett 

• Utføre oppgåver som blir pålagt av styret eller leiar ihht. Arb. Instruks. 

 

6.5. Felles bestemmelser 

6.5.1. Styremøter 
 

Alle styrer i Bremnes IL skal avhalde styremøter. 

 

Møteinnkalling skal sendes til alle styremedlemmer, og kopi til daglig leiar. 

 

Det skal skrivas referat på alle møta, som skal sendes til styremedlemmene i sitt styre, og til daglig leder. 

 

Daglig leiar arkiverer dette på server. 

6.5.2. Distribusjon av informasjon 
 

Kvart styre må velja en ansvarlig for denne oppgåva. 
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Alt informasjon som kommer til styret og som skal videreformidles, skal av den ansvarlige i styret 

sendes til alle trenere/oppmenn i si gruppe. 

 

Disse har igjen ansvar for å sende det vidare til alle på sitt lag/parti. 

6.5.3. Bremnes IL sin heimeside 
 

Daglig leiar står ansvarleg for å holde informasjon om gruppene oppdatert på heimesidene til Bremnes. 

Her skal minimum ligge treningstider, namn på styremedlemmer, namn på trenere og oppmenn. Om OK 

for den enkelte, så er det fint om telefonnummer og e-postadresse også blir lagd ut. 

 

 

6.5.4. Innkjøp 

 

Alle innkjøp skal avtales på førehand med daglig leiar og behandlast etter instrukser frå denne. Det er 

viktig å være lojal mot de innkjøpsavtaler som er inngått på strategisk og/eller økonomisk nivå. 

6.5.5. Booking av møterom/leie av hallen 
 

All bestilling av møterom, kafeteria eller hallen rettes til daglig leiar eller arrangementsansvarleg. Disse 

har oversikt over belegg. 

6.5.6. Treningstider i hallen 
 

Koordinerast av daglig leiar. Gruppene sender inn søknad på ønsket treningstid(er) og et forslag 

utarbeidast og føreleggas Hovedstyret for avstemming. 

6.5.7. Trenerkontrakter 
 

Alle trenere skal skrive trenerkontrakt. 

 

Alle trenerkontraktar der lønn inngår, skal styrebehandlast i hovedstyret. 

6.5.8. Trenere og oppmann/foreldrekontakt 
 

Alle trenere forpliktar seg til å følge lover og retningslinjer for Bremnes Idrettslag. 

Arbeidsbeskrivelse: 

 

• Levere inn fullstendig medlemsliste for sitt lag, som innehelder namn på utøver, namn, tlf.nr og 

e-postadresse til føresette, adresse, fødselsdato, og oppdatere denne jamleg gjennom sesongen.  

• Ansvarlig for å distribuere informasjon som kommer frå administrasjonen/gruppestyret, til sine 

utøvarar. 
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• Ansvarlig for utstyr som blir brukt på trening. 

6.5.9. Årsplaner 
 

Som styringsverktøy skal alle grupper, hovedstyret og administrasjonen utarbeide en årsplan og en to 

årsplan. Denne vil være et hjelpemiddel for å gjøre en god jobb, ha noe å måle mot og ikkje minst skape 

kontinuitet og forutsigbarhet. Denne skal si noe om aktiviteter, kompetanse, utstyr, anlegg, organisasjon 

og marknadsføring. Det finnes gode verktøy for å hjelpe oss å komme i gang med slike planer. 

6.5.10. Årsmelding 
 

Alle innlegg skal være daglig leiar i hende seinast 15. januar. 

 

 

*** Innholdet blir endret iht endringene som blir vedtatt av årsmøtet. 



SAK  14.1 

VALG AV NYTT HOVEDSTYRE 
 

 
 



 

 

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL HOVEDSTYRET     

I BREMNES IDRETTSLAG PÅ ÅRSMØTE 2021 

 

 

 

Leder:                                                   Leif Kåre Natterøy                             1 år gjenvalg 

Nestleder:                                             Cato Esperø                                        1 år gjenvalg 

Økonomiansvarlig:     Christine Schei Alfredsen      ikke på valg 

Barneansvarlig/Politiattest:                  Kjersti Vespestad                                ikke på valg 

Utdanning-/Integreringskontakt:          Svein Fylkesnes                                  ikke på valg 

Arr./ dugnadsansvarlig:                        Geir Tveita                                          2 år gjenvalg 

Leder Fotball:                                        

Leder Turn:                                          Tommy Aleksandersen     1 år ny 

Leder Friidrett:                                     Jostein Sæverud      1 år gjenvalg 

 

Varamedlem 1:                                    Silje Hollund Jerome                           ikke på valg 

Varamedlem 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAK  14.2 

VALG AV KONTROLLUTVALG 
 

 
 

 



 

 

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL 

KONTROLLUTVALG   I BREMNES IDRETTSLAG  

PÅ ÅRSMØTE 2021 

 

 

Medlem 1:  Jan Olav Meling                                                         1 år gjenvalg 

Medlem 2:  Hildegunn Østensen Steinsbø                                    1 år gjenvalg 

 

 



SAK  14.3 

VALG AV REPRESENTANTER TIL 

TING OG MØTER DER BIL  

HAR REPRESENTASJONSRETT 
 

 
 



 

 

VALG AV REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER  

DER BIL HAR REPRESENTASJONSRETT 

 
 

 

• Forslag til vedtak:  

Det skal gis fullmakt til hovedstyret å velge representanter til SIA, årsmøte i Bømlo 

næringsråd Bømlo og andre møter/utvalg.  

 

 



SAK  14.4 

VALG AV VALGKOMITÉ 
 

 
 



 

 

 

INNSTILLING FRA HOVEDSTYRET TIL VALGKOMITÉ    

I BREMNES IDRETTSLAG PÅ ÅRSMØTE 2021 

 

 

 

 

 

Leder:      Anne Sortland     2 år gjenvalg 

Medlem 1:     Raymond Gjerde    2 år gjenvalg 

Medlem 2: 

 

 

 

 



SAK  14.5 

VALG AV STYREMEDLEMMER  

I GRUPPESTYRENE 
 

 
 



 

 

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL 

STYREMEDLEMMER I GRUPPESTYRENE 

PÅ ÅRSMØTE 2021 

 

 

FOTBALLGRUPPA: 

 

Styremedlemmer:  

Nestleder:                                                    Ronnie Kallevåg                                ikke på valg                  

Kvalitetsklubbansvarlig:                             Ann Kristin Sortland                          ikke på valg 

Leder av Sportlig utvalg:                            Elin Maria Aasheim                           ikke på valg                

Kurs- og utdanningsansvarlig:                     

Sekretær:                                                     Marius Mæland             2 år ny 

Fair Play ansvarlig:                                      

Ungdomsrepresentant:                                Magnus Eidesvik                                ikke på valg 

Varamedlem:                                                

Ungdomsrepresentant varamedlem:            Hanna Ytrøy                                      ikke på valg 

 

Arrangementskomité: 

Leder: 

Medlem 1:                                                    Marita Sæverud                                 ikke på valg 

Medlem 2:                                                    Sissel Habbestad                               ikke på valg 

Medlem 3:                                                     

Medlem 4:                                                    Stig Børre Natterøy                           ikke på valg 

Medlem 5:                                                     

Medlem 6:                                                     

Medlem 7:                                                     

Medlem 8:                                                     

 

Medlem til arrangementskomiteen: 

Monica Paulsen  (melder seg eventuelt ut av valgkomiteen og inn som medlem i 

arrangementskomiteen)  



 

 

 

Valgkomité:  

Leder:                                       Monica Paulsen                                       ikke på valg 

Medlem 1:                                Amund Bottolfsen                                   ikke på valg 

Medlem 2:                                Trygve Uddu                                           ikke på valg 

 

 

TURNGRUPPA 

 

Nestleder:                                      Mona Fosse                                  2 år ny 

Sekretær:                                       Marit Aina Ådnanes                             1 år gjenvalg 

Økonomiansvarlig:                        Cecilie Tingvoll Hope                          1 år ny 

Sportslig leder barn/ungdom:        Tom Larsen                                          2 år ny 

Arrangementsansvarlig 1:             Randi Robberstad Sørensen                  2 år ny 

Arrangementsansvarlig 2:             Jesper Andersen                                    1 år gjenvalg  

Ønsker at årsmøtet gir fullmakt til at styret finner ungdomsrepresentant og valgkomite. 

 

 

 

FRIIDRETTSGRUPPA 

 

Styremedlem 1:                                          David Vassnes                         ikke på valg                           

Styremedlem 2:                                         Kjersti Vågen                          ikke på valg 

Styremedlem 3:                                         Trond Ånderå                          ikke på valg 

Styremedlem 4:                                         Rune Årskog                           2 år gjenvalg 

Ungdomsrepresentant 1:                           Lukas Nesse                            2 år gjenvalg 

 

Varamedlem:                                            Odd-Rune Grotle                     2 år gjenvalg 

 

Valgkomité 

Medlem 1:                                                Cathrine Vassnes                     2 år gjenvalg 

Medlem 2:                                                Linn Therese Fylkesnes           ikke på valg  



SAK  15 

ENGASJERE REVISOR 
 

 
 

 



 

 

VIDERE ENGASJEMENT AV REVISOR 

 

 

Bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget videre som revisor for idrettslaget ref. 

sak 15 over. 

 

Revisor: 

Deloitte AS 

 

 


