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Det innkalles til årsmøte i Vestby IL, onsdag 16. mars 2022 kl. 1830. Møtet 
gjennomføres i Vestbyhallen. 
 
Iht vedtektenes § 10-3 skal årsmøte behandle følgende saker: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten 
8. Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 1, side 7-15) 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap (vedlegg 2, side 16-19) 
b. styrets økonomiske beretning (vedlegg 3, side 20-21) 
c. kontrollutvalgets beretning (vedlegg 4, side 22) 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. ev treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg 5, side 23)  
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 6, side 24-25)  
14. Velge (valgkomiteens vedlegg 7, side 26):  
 a. Styre iht vedtatt organisasjonsplan 
 b. Kontrollutvalg med 1 leder, 1 medlem og 1 varamedlem 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
d. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
e. eventuelle øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan  

15.  Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
 

Avslutning: Utnevning av æresmedlemskap og oppmerksomheter. 

 

For styret 
 

Arid Kristensen 
Leder 

 
 

Adresse Postboks 106 Sparebank 1: Konto: 1080.24.41393 Organisasjons nr: 982892694 Vestby IL 
1541 Vestby    

Telefon: 92840502 www.vestbyil.no epost: arildkristensen@yahoo.no  

http://www.vestbyil.no/
mailto:arildkristensen@yahoo.no
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Saksliste årsmøtet 2022: 

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 
2. Velge dirigent 

Styret foreslår Arild Kristensen som dirigent.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Arild Kristensen som dirigent.  

 
3. Velge protokollfører 

Styret foreslår Emma Lindquist som protokollfører.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Emma Lindquist som protokollfører.  

 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

 
5. Godkjenne forretningsorden 

Forslag til forretningsorden: 
a. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
b. Protokollen føres av den valgte referenten. 
c. De som ønsker ordet i en sak, skal bruke funksjonen “rekke opp 

hånden”.  
d. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 

Med unntak for innledningsforedrag settes taletid til: 5 min første 
gang, 3 min andre gang og 2 min tredje gang.  

e. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter 
behov.  

f. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min 
taletid.  

g. Endringsforslag til en sak kan framsettes under møtet. Alle forslag 
må leveres skriftlig i chatten før det kan voteres over, og være 
undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i 
saker som står på sakslisten. Tidligere forslag skal ikke trekkes tilbake 
og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt eller at saken er 
tatt opp til votering.  

h. Vedtak fattes ved avstemming på en av følgende måter:  
- Håndsopprekning (for – mot – avholdne). 
- Skriftlig (hvis vedtekter eller en i salen krever det).  
- Stilletiende bifall (vedtakets forslag refereres- det spørres om noen 

ønsker å stemme mot- det bankes).  
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- Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall 
av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og 
stemmene regnes som ikke avgitt. 

i. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i saken, forslag 
og vedtak med antall stemmer for og imot.  

 
  Forslag til vedtak: Forretningsordenen godkjennes. 

 
6. Godkjenne innkallingen 

Innkallingen ble sendt ut som e-post til medlemmene onsdag 16. februar 
2022. Samme dag ble den også publisert hjemmesiden til Vestby IL. 
 
Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner innkallingen.  

 
7. Godkjenne saklisten 

Sakslisten ble sendt ut som e-post til medlemmene onsdag 9. mars 2022. 
Samme dag ble den også publisert på Facebook-gruppen til Vestby IL, og 
lagt ut på hjemmesiden.  
 
Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner sakslisten.  

 

8. Behandle Vestby IL sin årsberetning 
Årsberetningen er lagt ved sakslisten, vedlegg nummer 1.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Vestby IL sin årsberetning.  

 

9. Behandle Vestby IL sitt regnskap, styrets økonomiske 
beretning og kontrollutvalget sin beretning 
Regnskapet for 2021, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalget 
sin beretning er lagt ved sakslisten, henholdsvis bilag 2, 3 og 4.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020, styrets 
økonomiske beretning og kontrollutvalget sin beretning.  

 
10. Behandle saker 

 
a. Forslag fra styret, lovendring 

 
Forslag: §10-3-14-a endres fra  
«Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, 8 styremedlemmer og 1 
varamedlem»  
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til 

        «Velge:  
a. Styre i henhold til vedtatt organisasjonsplan» 

 
Begrunnelse: I forbindelse med at ny lovnorm fra NIF har blitt behandlet 
av Vestby Idrettslag sitt styre, ser man behov for å gjøre loven til 
idrettslaget enklere når det gjelder hvor mange som skal velges. Per 
dags dato skal et medlem per gruppe velges til styret. Dette betyr at 
man må endre loven hver gang som en gruppe opptas eller legges ned.  
 

            b.    Forslag fra styret, arbeidsprogram for 2022/2023:  
1.  Fokus på oppfølging av rettidig innbetaling av kontingent til 

idrettslaget, og treningsavgifter til gruppene (holde 
medlemsregisteret ajour). 

2. Oppfølging av arbeidet med etablering av en tur/lysløype i 
området Sole med utgangspunkt i Vestby Arena. Det innebærer å 
videreføre forprosjektet, signere grunneieravtaler, levere 
byggesøknad, utarbeide budsjett og søke om spillemidler for 
2022. 

3. Koordinere søknad og forestå intern fordeling i idrettslaget av 
kulturmidler fra Vestby kommune iht utarbeidet mal for 2022. 

4. Fordel LAM til gruppene iht rapportert medlemstall i 
aldersgruppen 6 til 20 år iht utarbeidet mal for 2022. 

5. Koordinere søknad om treningstider i kommunale anlegg 
for skoleåret 2022/2023. 

6. Rapportere grunnlag for MVA-kompensasjon for 
årsregnskapet 2021 og fordele til gruppene etter andel fra 
gruppenes sum utgift for 2021 (iht utarbeidet mal). 

7. Opprette et utvalg som skal arbeide med fremtidig 
organisasjonsplan for Vestby IL mot årsmøtet 2023.  

8. Ferdigstille arbeidet med en klubbhåndbok for Vestby IL.  
9. Ferdigstille et årshjul for Vestby IL, som samsvarer med 

årshjul for Vestby Idrettsråd, Vestby kommune og øvrige 
relevante samarbeidspartnere.  

 
Ingen innkomne saker fra medlemmene før fristen.  

 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
 
Innstilling: 
Styret innstiller til årsmøte at årskontingenten opprettholdes uendret for 
2023, og at følgende satser gjelder: 
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- Æresmedlemskap  kr:     0.- 

- Medlemmer i skiløypeutvalget  kr:     0.- 

- Familiekontingent (på samme adr.)  kr: 400.- 
- Enkeltmedlem  kr: 150.- 
- Støttemedlemskap  kr:   50 

 

Treningsavgifter til gruppene: 
Treningsavgifter er ment å dekke gruppas driftsutgifter til trening 
og konkurranser. Tidligere har årsmøtet fastsatt gruppenes 
treningavgifter, noe som gir mindre fleksibilitet over lenger tid. 
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å bestemme 
treningsavgiftene for de forskjellige gruppene, i samråd med 
gruppeledere. Styret skal etterstrebe og holde treningsavgiftene 
så lave som mulig.  

 

Forslag til vedtak: Årskontingent for medlemskap i Vestby IL holdes uendret for 
2023. Styret gis fullmakt til å bestemme treningsavgiftene for gruppene, i samråd 
med gruppeledere.  

 
12.  Vedta Vestby IL sitt budsjett 

Budsjettet for 2022 er lagt ved som vedlegg nummer 5. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar foreslått budsjett for 2022.  
 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Styrets forslag til organisasjonsplan er lagt ved som vedlegg nummer 6.  
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt organisasjonsplan.  
 

14. Valg iht vedtatt organisasjonsplan 
Se vedlegg 7 for innstilling til styre, kontrollutvalg og valgkomité.  
 

a) Styre med leder, nestleder, sekretær og representanter for 
gruppene iht vedtatt organisasjonsplan.  

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd VIL har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene.  

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem. 
e) Eventuelle øvrige valg iht idrettslagets organisasjonsplan. 
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15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere 
idrettslagets regnskap 
 
Forslag til vedtak: årsmøtet vedtar at revisor IKKE skal engasjeres for å 
revidere regnskapet.  
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VEDLEGG 1 
 

Årsmelding for Vestby IL for 2021 
 

1. Styret i perioden 

Leder   Arild Kristensen 
Nestleder   Hallgeir Lødøen   Skiløypeutvalget 
Sekretær   Ellen Oseberg 
Styremedlem  Jan Vigo Poots   Karategruppen 
Styremedlem  Hallgeir Lødøen   Friidrettsgruppen 
Styremedlem  Katalin Fuzi   Allidrettsgruppen 
Styremedlem  Roald Rønstad   Boksegruppen 
Styremedlem  Sverre Wilberg   Basketballgruppen 
Styremedlem  Per-Arne Larsen  Paraidrettsgruppen 
Styremedlem  André Simonsen  Skategruppen 
Styremedlem      Turngruppen (ikke aktiv i 2021) 

 
Kontrollutvalg  Arne Sverre Modahl 

     Elisabeth Hansen 
     Uno Westby 
 

Regnskapsfører  Ida Solbrekke (Moltzau Regnskap) 
 

Valgkomité  Christin Boretti Westby, leder 
     Steinar Solberg, medlem 
     Rolf-Arne Eriksen, medlem 
     Christian Øygarden (vara) 
 

2. Styremøter og andre møter 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2021. I tillegg var det planlagt et styremøte i desember, 
men styret var på tidspunktet for møtet ikke beslutningsdyktig (for få styremedlemmer som 
deltok). Dette møtet ble gjennomført som et rent orienteringsmøte, ingen vedtak ble fattet.  
Leder av Vestby IL har også vært leder av Vestby Idrettsråd (VIR), og har holdt styret orientert 
om Idrettsrådets arbeid. I tillegg er leder varamedlem i styret for Viken Idrettskrets.  

 
3. Styrets arbeid i 2021 

Av hovedsaker som styret har arbeidet med i 2021 nevnes her:  
 

- Flisløypen på Pepperstad 

- Prosjekt for etablering av ny turløype med start fra Sole 

- Vestbyløpet september 2021 

- Byttedagen november 202 

 
4. Arbeidsprogram for 2021 

10. Fokus på oppfølging av rettidig innbetaling av kontingent til idrettslaget, og 
treningsavgifter til gruppene (holde medlemsregisteret ajour). 
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11. Oppfølging av arbeidet med etablering av en tur/lysløype i området Sole med 
utgangspunkt i Vestby Arena. Det innebærer å videreføre forprosjektet, signere 
grunneieravtaler, levere byggesøknad, utarbeide budsjett og søke om 
spillemidler for 2022. 

12. Koordinere søknad og forestå intern fordeling i idrettslaget av kulturmidler fra 
Vestby kommune iht utarbeidet mal for 2021 og 2022. 

13. Fordel LAM til gruppene iht rapportert medlemstall i aldersgruppen 6 til 20 år 
iht utarbeidet mal for 2021 og 2022. 

14. Koordinere søknad om treningstider i kommunale anlegg for skoleåret 
2021/2022. 

15. Rapportere grunnlag for MVA-kompensasjon for årsregnskapet 2020 og 
fordele til gruppene etter andel fra gruppenes sum utgift for 2020 (iht 
utarbeidet mal). 

 
5. Evaluering  

 
Medlemsregister, medlemsavgifter og økonomi 
Administrativ ressurs følger opp medlemsregisteret og fakturerer medlemskontingent og 
treningsavgifter i januar/februar og september. Fremfor alt har det skjedd mye i 
basketballgruppen og allidrettsgruppen. Dette er på grunn av at et tettere samarbeid mellom 
Ås IL og Vestby IL sine basketballgrupper på et administrativt plan. Allidrettsgruppen startet 
opp aktiviteten sin igjen under høsten, og medlemsregisteret for denne gruppen har derfor 
blitt grundig «ryddet».  
I tillegg følger administrativ ressurs opp idrettslaget sine kontoer månedlig, i forbindelse med 
månedsskifte. Dette har i sin tur gitt regnskapsfører gode forutsetninger for å være ajour 
med regnskapet gjennom hele året, og ev mangler har raskt kunnet rettes opp (f.eks. 
manglende bilag etc).  
 
Ny lov for Vestby IL 
Styret har behandlet ny lov for Vestby IL. Ved Idrettstinget 2021 ble flere lovendringer 
vedtatt, og alle idrettslag må derfor oppdatere sin lov i samsvar med NIF sin lovnorm. Ny lov 
er publisert på Vestby IL sin hjemmeside.  
 
Turløypen på Sole 
Arbeidet med turløypen på Sole fortsetter. Under 2021 har det vært nye utfordringer knyttet 
til prosjektet som dukket opp, som at det nå kreves arkeologisk undersøkelse av området 
hvor turløypen er planlagt. Det ble søkt om midler fra DNB Sparebankstiftelsen, denne 
søknaden ble avslått. Ny søknad er forberedt. Det jobbes videre med å ferdigstille en søknad 
om spillemidler til anlegg for dette prosjektet.  
 
Fordeling av kulturmidler, lokale aktivitetsmidler og momskompensasjon 
Kulturmidler, lokale aktivitetsmidler og momskompensasjon har blitt betalt til 
undergruppene i 2021, etter fastsatte rutiner. MVA-kompenasjon ble betalt i 2022 på grunn 
av uklart underlag for fordeling, og regnskapsfører har måtte sjekke dette opp.  

Treningstider 
Søknad om treningstider ble gjort til Vestby kommune, i tråd med retningslinjene som 
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kommunen har. Det ble søkt om treningstid i kommunale anlegg for karate, allidrett, 
basketball, friidrett, paraidrett, volleyball og turn.  
 
Basketballgruppen ønsket mer tid i Vestby Arena, sånn at man fikk sammenhengende 
treningstid fra kl 16-19. Dette har gjort at man kan dele opp i flere mindre grupper basert på 
alder og ferdigheter, og man opplever vekst av medlemmer.  
 
I etterkant av søknad har det ikke blitt noen oppstart av turngruppen. Dette på grunn av 
mangel på hovedinstruktør.  
 
På grunn av at gymsalen i Vestby Arena fortsatt brukes som vaksineringsstasjon har allidrett 
og karate måtte bruke andre lokaler. Allidrett bruker treningstiden til turngruppen i 
Vestbyhallen (da det ikke ble noen oppstart av turngruppen høsten 2021, som tenkt) og 
karategruppen har fått tid i aktivitetsrommet på Bjørlien.  
 
For paraidrettsgruppen har kommunen ikke noen fullgod erstatning for gymsalen i Vestby 
Arena, og gruppen har på grunn av dette (og at mange i denne gruppen er i risikogruppen for 
korona) ikke hatt noen treningsaktivitet. 
 
Volleyballgruppen ønsker mer treningstid, gjerne 2 timer sammenhengende. Det er dog ikke 
så mye ledig tid tilgjengelig, så dette må bringes videre inn mot søknad av treningstid for 
neste skoleår.  
 
Flisløypen 
Flisløypa ved Risil er et viktigt tilbud i lokalmiljøet, noe som kom godt fram da det i innspill til 
kommende kommuneplan ble foreslått å bygge ned området som Flisløypa ligger i. Et 
voldsomt lokalt engasjement gjorde at dette ble satt en stopper for. Det gleder Vestby IL å se 
hvor mange som setter pris på og ser verdien av Flisløypa som vi drifter. Dette fikk vi for øvrig 
bekreftet da overraskende mange småbarnsfamilier dukket opp på dugnad som ble 
arrangert. Dette var også før innspillet om kommuneplanen kom.  
 
Etter dugnaden har det i tillegg blitt lagt på duk, pukk og flis i de våteste og mest 
ufremkommelige områdene og siste midlene fra kommunen er nå brukt opp for å ruste opp.  
 
Eksisterende avtale med OVF er i ferd med å løpe ut (november 2022) og prosessen med å få 
fornyet denne er alt i gang med møte 28. Februar 2022.  
 
Byttedagen  
Byttedagen har ikke blitt gjennomført siden høsten 2019 på grunn av koronapandemien. Det 

 var derfor meget gledelig at byttedagen kunne gjennomføres lørdag 13. november 2021.  
Idrettslaget hadde et lager av tidligere innleverte ting som sattes opp for salg, sammen med 

 innleverte ting fra privatpersoner i Vestby.  
51 solgte artikler ga idrettslaget 3225 kroner i fortjeneste.  
 
Vestbyløpet 
Vestbyløpet ble igjen arrangert, for første gang siden 2019. 12. september 2021 ble løpet 
gjennomført med 130 deltakere i de forskjellige klassene. I tillegg til de 5 og 10 km for 
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trimmere, familier og mer etablerte løpere hadde man også en egne klasser for barn, familier 
og for rullere. Vestbyløpet er et samarbeidsprosjekt med Linkt AS.  

 
Klubbhuset i Noreveien 5  

Vestby IL har en drift-og vedlikeholdsavtale med Vestby kommune for klubbhuset i 

Noreveien 5. Gjennom 2021 har klubbhuset i hovedsak blitt brukt av boksegruppa til trening 

og arrangement og i noen av karategruppa.  

 

Periodevis har det vært gjentagende falske brannalarmer med påfølgende sms til 

boksegruppa og leder av VIL. Tilbake stilling må utføres manuelt, noe som har medført 

«utrykkninger». Antallet falske brannalarmer har avtatt vesentlig etter utført justering av 

anlegget. Det har også i perioden blitt rapportert uønsket aktivitet i områder utenom vanlig 

treningstider og muligens med bruk av nøkler som fortsatt er i sirkulasjon. Kode på hoveddør 

er byttet, og er kontrollen er innskjerpet. Etter inspeksjon er alle nødlysene byttet, da 

batteriene ikke tok lading med det resultat at de ikke ga lys ved strømkutt. Her påløp det en 

utgift i underkant av 20.000.- kroner som ble betalt av idrettslaget. 

 

Det er også lagt ny papp på taket og nye takrenner med nedløp. Beslag på «vannbordene» er 

 også byttet. Her ble de gitt et tilskudd fra Vestby kommune for ny papp, mens idrettslaget 

 bekostet nye takrenner og nedløp. Kommunalt tilskudd var i underkant av 150 000 kroner. 

 

Ved inngangen til 2022 er det oppstått noen problemer med oljefyren som også har påløpt 

 ekstrakostnader. Dette skylles muligens manglende tilpasning for bruk at biodiesel. 

 

Det bør vurderes om det er mulig å bytte vinduer, i første omgang i 1. etasjen, da det avgjort 

 vil være med å redusere strømforbruket i den administrative delen av bygget. 

 
 

6. Fra gruppene 

 
Paraidrettsgruppen 
Gruppen er et lavterskeltilbud for beboere i Vestby kommune, for de som trenger tilrettelagt 
fysisk aktivitet. Aktiviteten har vært satt på pause på grunn av vaksineringen i gymsalen på 
Vestby Arena. Gruppens medlemmer møtes dog jevnlig på kafé.  

 
Mvh Per-Arne Larsen 

 
Allidrettsgruppen  
Allidretten har kommet i gang med kun hallaktiviteter fra august 2021. Interessen var sånn 

 passe å begynne med, men etter hvert ble gruppen større. 
 
Vi har hatt ulike aktiviteter i hallen samt boksegruppa har invitert oss og har hatt  

 trening med oss. Karate gruppen var representert av Christian (også VIL) med en mandag. 
I dag er det Roald og Simen som tar mye ansvar for treningene mens jeg jobber litt med 

 forskjellige ting i "bakgrunn". 🙂 
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Vi har besluttet at vi ikke starter opp med svømming da vi skulle (uke 43 - 2021) pga  mye 
smitte. Svømmingen starter opp ila våren nå (tidspunkter er allerede avklart med BAS 
gruppen). Allidretten har for øyeblikket ikke ridning blant aktiviteter pga høye kostnader. Vi 
erstatter dette med andre aktiviteter i fremtiden. 
 
Vi har alt i alt en fungerende gruppe nå, kun med barnehage barn 4-5 åringer. Vi håper at fra 

 august 2022 kan "normalen" komme tilbake og at vi skal kunne ha "aldersrene" grupper med 
 større antall deltakere. 

 
Mvh Katalin Fuzi 

 
Basketgruppen 
Vi har per i dag 4 treninger i Vestby Arena, 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011 og G19 (2005-
2003). Det er fra ca 6-16 spillere på de ulike treningene. 4 treninger startet vi først med i 
begynnelsen av januar etter at det var stinn brakke på treningene før jul da vi kun hadde 3 
treninger. Så akkurat nå har vi god kapasitet til å ønske nye spillere velkommen. 
Tilstrømmingen av spillere fortsetter så vi regner med at hallen blir stadig fullere etter hvert 
som Covid og vinterdvalen slipper taket.  

 
Får vi tildelt mer treningstid i Vestby til høsten så vil vi forsøke å utvide tilbudet ytterligere. 
Etterspørselen er stor så det er tilgang på hall som tildelt treningstid vil raskt bli fylt opp.  
 
Samarbeidet med Ås IL har fortsatt gjennom hele 2021.  

 
Mvh Sverre Wilberg  

 
Boksegruppen 
På klubbhuset har det vært mye aktivitet til tross for utfordringer under pandemien. 
Boksinga har tre faste treninger i uka, og karaten har en trening. Boksinga har gjennomført 
en runde i diplomserien (nasjonal serie i diplomboksing), norgesmesterskap for ungdom og 
landsmesterskap i diplomboksing. Karaten har hatt en samling med graderinger. I tillegg 
gjennomføres styremøtene på klubbhuset. 
 
Foruten taket som er byttet på klubbhuset, har vi oppgradert kjøkkenet. Luken er utvidet, 
kjøledisken er fastmontert og det er installert en fastmontert pølsekoker.  
 
Aktivitet 
Vi har holdt et nybegynnerkurs, deltatt på treningssamlinger, konkurrert nasjonalt og 
internasjonalt, vært arrangør for NM, LM og diplomserien. Julie Enge har deltatt på 
landslagssamlinger og konkurrert i flere store turneringer internasjonalt. 
 
Sportslige prestasjoner 
Rekruttmesterskapet: 2 gull, to sølv. Beste ungdom jenter, beste ungdom gutter. 
Norgesmesterskapet: 2 gull, 3 sølv. Beste ungdom jenter, beste klubb jenter 
Landsmesterskapet: 3 gull, to sølv. Beste klubb 
Julie Enge: Har vunnet norgesmesterskapet, rekruttmesterskapet, Boxam tournamet(Spania), 
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Hancock Box Cup(Danmark) og Silesian Box Tournament(Polen). Hun ble kåret til beste 
bokser uansett vektklasse etter NM, LM og Silesian BT. Etter prestasjonene i Polen og Spania 
ble Julie fremhevet på hjemmesiden til det europeiske bokseforbundet (EUBC). 

 
Miljø 
Vårt hovedfokus er mestring, lagarbeid og samhold. Det skal være plass til alle, uansett 
ambisjonsnivå eller forutsetninger. Nybegynnere og barn trener sammen med eliteutøvere. 

 
Økonomi 
Vi har veldig mye aktivitet økonomisk. Til tross for mye utgifter har vi også inntekter utover 
treningsavgiften. Vi har fått godtgjørelse av NBF etter NM/LM, hatt en sponsor under NM, 
gjennomført en dugnad i tillegg til at vi selger førstehjelpskofferter. 

 
Trenere 
I 2021 har Bjørn-Erik Enge fortsatt i sin rolle som landslagstrener for jenter-ungdom/junior. 
Roald Rønstad har blitt trenerutvikler for NBF.  
 
Med vennlig hilsen  
Roald Rønstad 

 
Karategruppen 
Våren 2021 hadde vi periodevis ordinære treninger på Bjørlien skole, periodevis var vi i 
lockdown uten trening, og vi hadde også perioder med utetreninger. Vi hadde ingen 
gradering før sommeren. På høsten har vi kunne avholde mer eller mindre normal trening for 
barn og voksne i lokalene på Bjørlien skole, som for øvrig er endel mindre og mer "kummelig" 
enn lokalene vi er vant til på Vestby arena. 
Vi avholdt en gradering på en trening i november, og i november hadde vi også en 
treningssamling i klubben, der vi fikk besøk av Scott Langley fra Irland, og hadde gjester fra 
andre klubber på besøk. I løpet av denne samlingen graderte vår instruktør Christian til 4. 
dan, og vi avholdt også 30. års jubileumsfest på lørdagen denne helga. 

 
Antallet aktive medlemmer varierer noe, det er generelt lavere enn før pandemien, men vi 
har likevel tilsig av nye medlemmer ved semesterstart. 
 
Styret er uendret og består av Steinar Pedersen, John Olav Oldertrøen, Tommy Aamodt, Jan 
Vigo Poots, Ida Strand og Christian Øygarden. Vi har avholdt et fysisk styremøte, ellers har 
saker blitt tatt opp fortløpende via gruppechat på Facebook messenger. Vi avholdt forsinket 
årsmøte i september 2021, planen var å ha det i mars, men dette ble avlyst som følge av 
lockdown. 
 
Mvh Christian Øygarden 
 
Friidrettsgruppen 
Friidrettsgruppa i Vestby IL har stort sett hatt drift gjennom hele året til tross for pandemien. 

 Men da selvsagt inne de reglene som til enhver tid har vert gjeldende. Innendørstreningene 

 har foregått i Vestbyhallen, og utendørs på Vestby Arena og Risil. Det er gledelig å notere at 

 nye kommer til, at de etablerte viser god progresjon, stadig flere prøver seg på stevner og at 
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 vi også har utøvere som nok en gang hevder seg i norgestoppen. Vi er opptatt av å ha et så 

 godt tilbud som mulig og nytt utstyr og materiell har blitt kjøpt inn i løpet av året. Siste 

 tilskudd er innendørs diskosring som ble levert i februar 2022. 

 

Det har jevnt over vært god deltakelse på treningene. Det har vært en «stamme» på ca. 20 

 barn og unge som har møtt på treningene, og hvor det har vært fra 10-15 som har møtt på 

 de enkelte treningene. Totalt med stort og smått er det 25 registrerte medlemmer i  

 friidrettsgruppa pr 31.12.2021. 

 

Det har vært et fint foreldreengasjement i gruppa. Dette enten ved å bidra på treningene 

som hjelpemannskap eller ved oppfølging av egne barn. Elisabeth, Hedda og Marcel har 

deltatt som hjelpetrenere. I tillegg har det vært engasjement rundt innkjøp av mer utstyr, og 

dette har realisert nye muligheter på treningene. Svenn Erik Bolle har gjennom hele året vært 

hovedtrener, men har gitt uttrykk for at han ønsker supplement av flere trenere og at han 

kan fokusere mer på de som velger å være konkurranseutøvere.  

 

Det er en hovedtyngde på barn i alderen 10-12 år som deltar, men det finnes både yngre og 

 eldre barn/ungdom. Alle deltar på fellestrening med unntak av eldste aktive utøver (Even 

 Hem Bolle født 2006) som trener alene sammen med trener. 

 

Lisa Marie Finstad (født 2010) har i tillegg til treningene i regi av Vestby IL friidrett trent 

 privat med et par konkurransevenninner fra Bekkelaget og Ull-Kisa. I 2022 skal Lisa-Marie 

 delta på kretsprosjekter i Oslo & Akershus i kule og lengde for å få mer teknikktrening.  

 

Det er kun et fåtall av medlemmene som deltar i konkurranser, men det er gledelig at flere 

har deltatt og oppnådd flotte resultater, personlige rekorder og viser fremgang fra stevne til 

stevne. Utøverne Even Hem Bolle (G15) og Lisa Marie Finstad (J11) har utpreget seg med 

toppresultater i sine aldersklasser. 

 

Lisa Marie har deltatt i mange ulike øvelser, og vunnet de fleste konkurransene hun har 

 deltatt på både i krets og på landsnivå. Tross pandemi og noen nedstengninger deltok hun på 

 hele 18 stevner totalt i 2021. Øvelsene hun har deltatt i har vært 60m, 80m, 200m, 200 m hk, 

 lengde, lende u/t, kule, spyd, høyde og høyde u/t. Hun er ubeseiret i hele 2021 på 60m, og 

 oppnådde solide 8,84 i årets siste stevne på Hvam. Det resulterte i gullnålen, som hadde et 

 krav på 8,85. Lisa-Marie klarte å ta hele 3 gullnåler i løpet av sesongen, hvor de to andre ble i 

 kule (9,61 mot krav 8,80) og lengde u/tilløp (2,20 mot 2,18). I de andre øvelsene ble det sølv-

 nåler, hvor flere av de ikke er langt under gullkravet. I KM for Oslo & Akershus tok hun 6 

 medaljer av 6, hvor det ble 3 gull, to sølv og en bronse. Lisa-Marie har som mål å stadig å 

 sette nye personlige rekorder, og klare 1000 poeng-kravet på Tyrvingtabellen for gullnål.  

 

Even har utviklet seg videre som diskoskaster, og hadde sitt lengste kast på hele 57.55 meter. 

 Dette var ikke bare best i G15 i Norge for sesongen 2021, men var også det syvende beste 

 resultatet gjennom tidene i Norge. Han var også nr. 2 på statistikken i kule for i G15 for 

 sesongen 2021 uten å trene eller satse på kule. Even var ubeseiret i 2021, og vant også  
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 hovedmålet Ungdomsmesterskapet (uoffisielt NM for G15) i Trondheim i diskos. Even har 

 etter sesongen blitt kontaktet av ledelsen på Wang toppidrettsgymnas friidrettsseksjonen 

 om å begynne der, men Even vil velge idrett på Ås vgs. 

 

Leder av friidrettsgruppa vil ta tak i følgende og følge opp med kommunen: 

- At det blir kjørt på mer sand i lengdegropene ved Vestby Arena samt at stopplanken i 

kule blir montert fast foran kuleringen og at friidrettsstadion kostes for stein, grus 

m.m. 

- Videre er det påfallende at friidrettsgruppa har en av Norges mest lovende 

diskoskastere  uten at det finnes en funksjonell diskosring i bygda. Det finnes en 

diskosring i Ås ved idrettsanlegget til Landbrukshøyskolen, men den var stengt hele 

2021 grunnet utbedringer av idrettsanleggene. 

 

Mvh Svenn Erik Bolle 

 

Skategruppen 

Aktiviteten i skategruppen er egenorganisert, noe som vil si at de som ønsker å drive med 

skating gjør det hvor og når det er en anledning til det.  

 

Mvh Rolf-André Simonsen 

 

Skiløypeutvalget 

Året 2021 ble også et år med lite snø og lite kjøring av skiløyper. Årets opptur ble nok  

 tildeling av 140.000 fra kommunen på toppen av 100.000 fra Sparebankstiftelsen slik at det 

 kan bli gjort innkjøp av ATV. 

 

Denne vil også komme skiløypeutvalget til gode og vil gå inn som maskinen som skal 

produsere skiløyper i området Pepperstad Skog / Hvitsten mot Frogn. Eksisterende snøskuter 

vil bli flyttet til annet løypelag og en av de eldre snøskuterene vil bli tatt ut av drift og solgt. 

 

Mvh Hallgeir Lødøen 

 

Gym- og turngruppen 

Det ble inn mot oppstart av nytt skoleår i august 2021 gjort forsøk på å finne en ny 

hovedtrener for gruppen, men uten hell. Gruppen er per dags dato ikke aktiv.  

 

Mvh Arild Kristensen 
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Volleyballgruppen 

Denne gruppa består av voksne menn med afghansk bakgrunn. Gruppen er tildelt treningstid 

i Vestbyhallen på lørdager fra kl 1900 til 2100. Samlet sett har det vært mellom 10 -14 

personer som har møtt opp. Ansvarlig for denne aktiviteten er Javid Bayat. På grunn av den 

pågående pandemien har aktiviteten i perioder blitt svært amputert.  

 

Mvh Arild Kristensen 

 

 

Vestby, 7. mars 2022 

 

 

 

 

Arild Kristensen   Hallgeir Lødøen   Ellen Oseberg  

Leder    Nestleder   Styremedlem 

(sign.)    (sign.)    (sign.) 

 

 

 

 

Katalin Fuzi   Roald Rønstad   Sverre Wilberg 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

(sign.)    (sign.)    (sign.) 

 

 

 

 
André Simonsen   Per-Arne Larsen  Jan Vigo Poots 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
(sign.)    (sign.)    (sign.) 
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VEDLEGG 2 
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VEDLEGG 3 
Økonomisk beretning for 2021 
Idrettslaget, inkludert alle gruppene, har en solid økonomi. Egenkapital samlet sett var per 
31.12.2021 på 1’058’518 kroner mot 811’193 kroner per 31.12.2012. Eiendelene (eiendom og 
anlegg) i den samme perioden blitt redusert fra 394,869 kroner til 248’077 kroner.  
 
Driftsresultat for 2021 viser et samlet overskudd 117’294 kroner, mot et underskudd på 28’562 
kroner i 2020.  
 
Noe av overskuddet i 2021 kan tilskrives økt kommunal støtte. Mesteparten av det kommunale 
tilskuddet har vært satt av til vedlikehold av klubbhuset. Dette vises også på kostnadssiden hvor 
posten for vedlikehold er nesten tidoblet sammenlignet med 2020. Av kulturmidlene (38’760 kroner) 
som Vestby IL fikk innvilget av Vestby kommune, var 4’000 kroner øremerket boksegruppe som søkte 
om aktivitetstilskudd for oppgradering av lokalene i klubbhuset ifm gjennomføring av stevner i 2021.  
 
Utover vedlikeholdskostnader er den største kostnaden for idrettslaget revisjon og regnskap. Under 
denne posten legges også kostnaden for innleie av administrativ ressurs.  
 
Grasrotandelen holder seg stabil, men vi ser en minskning i diverse inntekter. Under denne posten 
har vi blant annet inntekter fra bingo, som ble vesentlig redusert under 2021 grunnet at slike steder 
måtte holde stengt 1. kvartal (og også noe inn i 2. kvartal). 
 
En lavere momskompensasjon for 2021 (for regnskapsåret 2020) viser også at det var mindre 
aktivitet under 2020 enn tidligere år, grunnet korona-pandemien. En annen post som blitt betydelig 
redusert er sponsorinntekter, hvor Vestby IL i 2021 ikke fikk en eneste krone fra samarbeidspartnere 
eller sponsorer.  
 
Lokale aktivitetsmidler fikk i 2021 et oppsving. Disse midlene henger sammen med hvor mange 
betalende medlemmer idrettslaget har per 31.12, og viser da at Vestby IL hadde flere betalende 
medlemmer i 2021 enn i 2020.  
 
Betalt årskontingent for 2021 er 36’447 kroner, som er en økning sammenlignet med samme post for 
2020 (24’557 kroner). Oppfølgning av ikke betalte kontingenter er nok grunnen for dette.  
 
Utviklingen i andre inntektskilder sees under:  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Kulturmidler/Vestby Kommune 106’740 149’460 79’750 25’810 38’760 

Grasrotandelen 110’609 123’533 149’164 149’296 151’609 

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 154’605 57’727 70’642 78’975 112’943 

Mva-kompensasjon 26’740 48’678 137’600 70’593 62’095 

Sponsormidler 70’000 100’000 368’946 70’000 0 

Bingoinntekter (mvf fra 2016) 115’919 96’556 330’653 238’418 212’413 

Summert for disse postene 584’613 523’954 1’044’520 633’092 577’820 
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Vestby, 8. mars 2022 

 

 

 

 

Arild Kristensen  (sign.)  Hallgeir Lødøen  (sign.)  Ellen Oseberg (sign.)  

Leder    Nestleder   Styremedlem 

 

 

 

 

 

Katalin Fuzi (sign.)  Roald Rønstad (sign.)  Sverre Wilberg (sign.) 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

 
André Simonsen (sign.)  Per-Arne Larsen (sign.)  Jan Vigo Poots (sign.) 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
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VEDLEGG 4 

Kontrollutvalgets beretning 
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VEDLEGG 5 

Vestby IL budsjett 2022 
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VEDLEGG 6 

Organisasjonsplan Vestby IL 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Viser til vedtektenes §2 Organisasjon. 

Idrettslagets er selveiende og frittstående med utlukkende personlige medlemmer. 
Idrettslaget er per 1 januar 2022 medlem av følgende særforbund: 

- Norges Basketballforbund 

- Norges Bokseforbund 

- Norges Skiforbund 

- Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

- Norges Kampsportsforbund 

- Norges Volleyballforbund 

Styret 

Årsmøte - VIL 

Kontrollutvalget 

Valgkomiteen 

Barneidrettsgruppa 

Boksegruppa 

Adminleder 

Aktivitetsgruppa-Para 

Friidrettsgruppa 

Karategruppa 

 

Skategruppe 

Volleyballgruppa Turngruppa 

Prosjekter: 

- turløypa Sole 

- klubbhuset 

Basketballgruppa 
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- Norges Brettforbund og 

- Norges Friidrettsforbund. 
 

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilslutte Vestby idrettsråd. 
Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  NIFs 
regelverk gjelder uavhengig av hva som måtte stå i egn lov. Medlemskap i Vestby idrettslag er 
gyldig fra den dato kontingent er betalt. 

 
2. Styret i Vestby idrettslag  

består av følgende posisjoner, som alle velges idrettslagets årsmøte:  

- Leder 

- Nestleder 

- Sekretær 

- En styrerepresentant fra: 
▪ Aktivitetsgruppa- Paraidrett 
▪ Barneidrettsgruppa 
▪ Boksegruppa 
▪ Friidrettsgruppa 
▪ Karategruppa 
▪ Skategruppa 
▪ Turngruppa 
▪ Volleyballgruppa 

 
Oppretting og nedlegging av grupper tilligger idrettslagets årsmøte. 
 
3. Administrasjon 

Adminleder er tilsatt av Vestby håndballklubb og leies inn i 20% stilling for Vestby idrettslag. 
Adminleder har ansvar for følgende hovedoppgaver:  

- Å legge mottatte faktura til betaling i nettbank 

- Holde god kommunikasjon med idrettslagets regnskapsfører 

- Holde idrettslagets medlemsarkiv ajour og eventuelt purre opp innbetalinger som nødvendig 

- Foreta idrettsregistrering per 31. april 

- Sende søknad til Vestby kommune iht frist 

- Holde god kommunikasjon med idrettslagets styre, og hjelpe gruppene i den grad dette faller 
innenfor stillingens totale tidsramme. 

 
Ovenstående organisasjonsplan er vedtatt på idrettslagets årsmøte 16. mars 2022.  
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VEDLEGG 7 

Valgkomiteens innstilling 

 

 
 

 


