
 

Stiftet 4. Juni 1917 

Det innkalles til årsmøte i Vestby IL, tirsdag 20. apr. 2021  

kl 1830. Møtet gjennomføres på Teams. 
 

Iht vedtektenes § 16 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 innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, 

eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta valg etter godkjent organisasjonsplan 

 

Avslutning: 

- Utnevning av Æresmedlemskap 

- 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


Konstituering av årsmøtet 2021: 

 
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 Ellen Oseberg som protokollfører.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Ellen Oseberg som 

protokollfører.  

 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

 

 

5. Godkjenne innkallingen 
Innkallingen ble sendt ut som e-post til medlemmene tirsdag 23. mars 

2021. Samme dag ble den også publisert på Facebook-gruppen til 

Vestby IL.  

 

Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner innkallingen.  

 

6. Godkjenne saklisten 
Sakslisten ble sendt ut som e-post til medlemmene tirsdag 13. 

april 2021. Samme dag ble den også publisert på Facebook-

gruppen til Vestby IL.  

 

Forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner sakslisten.  

 

7. 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). 

Skriftlig avstemming gjøres via skjemaer i Google Forms, 

link til aktuelt skjema publiseres i chatten.  

- Stilletiende bifall (vedtakets forslag refereres- det 

spørres om noen ønsker å stemme mot- det bankes).  

- 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. 

 

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 2020, 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 forslag og saker 
Styret foreslår å legge til volleyball som en egen gruppe i 

Vestby IL.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag om å legge 

til volleyball som egen gruppe i idrettslaget.  

 

Ingen innkomne saker fra medlemmene før fristen.  

 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

 
Innstilling: 

Styret innstiller til årsmøte at årskontingenten opprettholdes 

uendret for 2021, og at følgende satser gjelder: 

- 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. Satsene fastsettes slik for 

2021: 

- Aktivitetsgruppa: kr: 150.- per år 

- Barneidrettsgruppa: kr: 700.- per år 

- Basketgruppa: kr: 0 per år 

- Boksegruppa: kr: 1500.- per år 

- Friidrettsgruppa: kr: 500.- per halvår 

- Karategruppa: kr: 500.- til 830.- (fordeling iht aldre og antall) 

- Skategruppa: kr: 0  (egenorganisert aktivitet) 

- Turngruppa: kr: 1400.- per halvår 

- Skiløypeutvalget: kr: 0  (dugnadsgjeng) 

- Volleyballgruppe: kr: 1000.- per år (voksne) barn /unge gratis 

 



Forslag til vedtak: Årskontingent for medlemskap i Vestby IL holdes 

uendret for 2021. Trenings/aktivitetsavgifter vedtas som beskrevet.  

 

12. Vedta Vestby IL sitt budsjett 
Budsjettet for 2021 er lagt ved som vedlegg nummer 5. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar foreslått budsjett for 

2021.  

 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Styrets forslag til organisasjonsplan er lagt ved som vedlegg 

nummer 6.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt 

organisasjonsplan.  

 

14. Foreta valg etter godkjent 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 1 
 

 
Årsmelding for Vestby IL for 2020 
 

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  Benedicte Messel  Turngruppen (kun våren 2020) 

 
Kontrollutvalg  Charlotte Karlsen 

     Elisabeth Hansen 
     Uno Westby 
 
Regnskapsfører  Ida Solbrekke (Moltzau Regnskap) 
 
Valgkomité   Lena Hæhre 
     Christin Boretti Westby 
 

2. Styremøter og andre møter 

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2020.  
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 2020 

Av hovedsaker som styret har arbeidet med i 2020 nevnes her:  
 

- Ferdigstilling av Risil Treningspark 

- Flisløypen på Pepperstad 

- Ansettelse av en administrativ ressurs 

- Prosjekt for etablering av ny turløype med start fra Sole  

 
4. Arbeidsprogram for 2020 

 
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, søke om idrettsfunksjonell godkjenning, 
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 2021 og 2022. 

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

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

6. 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  

• Risil Treningspark ble ferdigstilt i september 2020. I etterkant av at treningsparken 

ble ferdigstilt ble det avholdt en instruksjonstime i bruk av treningsparken for de som 

var interessert. Vestby IL og Norges Bedriftsidrettsforbund stilte med instruktører 6. 

oktober 2020. Dessverre ble dette avholdt på en regnfylt dag, så antallet deltakere 

hadde sikkert kunnet være flere enn de som faktisk deltok. Treningsparken blir brukt 

jevnlig av fremfor alt barn og unge som er i området.  

• Det ble søkt om spillemidler til anlegg for turløypen med start fra Sole, men 

søknaden ble dessverre avvist. Det jobbes videre med å ferdigstille en søknad om 

spillemidler til anlegg for dette prosjektet.  

• Før fellesferien ble det inngått en avtale med Vestby Håndballklubb om kjøp av 

tjenester. Denne avtalen betyr at man leier inn en administrativ ressurs i 20% stilling 

til å ta seg av medlemsregister, betalinger og regnskap, søknader og lignende.  

• Kulturmidler, lokale aktivitetsmidler og momskompensasjon har blitt betalt til 

undergruppene i 2020, etter fastsatte rutiner. I tillegg har boksegruppen fått hjelp av 

administrativ ressurs til å søke om koronakompensasjon for avlyst arrangement.  

 
6. Fra gruppene 

 
Paraidrettsgruppen 
Gruppen er et lavterskeltilbud for beboere i Vestby kommune, for de som trenger tilrettelagt 
fysisk aktivitet. Aktiviteter ble avholdt som planlagt frem til og med 12. mars 2020. Det betyr at 
ca 10 deltakere, på onsdager, hatt planlagt aktivitet i gymsalen i Vestby Arena. Etter 12. mars har 
det, på grunn av flere deltakere i risikogruppene, kun blitt avholdt sosiale møter for de som 
ønsket å delta.  

 
Mvh Per-Arne Larsen 

 
 

Allidrettsgruppen  
Allidretten har deltakere i aldersgruppen 4-12 år. Barna kan begynne den høsten det året de 
fyller 4 år. Det er aldersrene grupper hvor 4-åringer, 5-åringer og skolebarna er samlet i egne 
grupper.  

 
De siste årene har barna rullert mellom innendørs aktiviteter i Vestby Arena, svømming i 
Grevlingen, skøyter i ishallen i Ski og riding på Svartedal. Det er viktig at barna skal kunne prøve 



seg på forskjellige aktiviteter, og at tilbudet som tilbys er lavterskel. Med lavterskel menes at 
man ikke trenger å ha noen spesifikke ferdigheter eller egenskaper for å kunne bli med på 
allidretten.  

 
Allidretten følger skoleåret og er fordelt på 2 semester, en høst og en vinter-vår. I 2020 ble 
dessverre vinter-vårsemesteret avsluttet 10. mars, grunnet korona-pandemien. Det var et 
forsøk til oppstart høsten 2020, men det var veldig få som ønsket å delta og allidretten har 
derfor hatt pause gjennom hele skoleåret 2020/21.  

 
Mvh Katalin Fuzi 

 
 

Basketgruppen 
Vestby IL basket er per dags dato en del av Ås IL sin basketgruppe. Vestby IL har tildelt 
treningstid i Vestby Arena som i 2020 har blitt brukt av to av de yngste gruppene og G17. 
Halvparten av deltakerne på disse treningstidene kommer fra Vestby. Det at gruppen har 
treningstid også i Vestby bidrar til økt interesse og det er grunn til å håpe på ytterligere vekst 
fremover.  

 
Gruppen har blant annet hatt lag som deltatt i den regionale serien i 2020, og G17 har spilt i 
eliteserien for sin aldersgruppe sesongen 2020/21. Dessverre har tilbudet av seriespill og andre 
arrangement og aktiviteter vært begrenset i 2020 grunnet pandemien.  

 
Hjalmar Linnestad har gjennom spillerutviklingsprogrammet regionalt blitt tatt ut til troppen 
som utgjør basen for G16-landslaget. Også dette tilbudet har vært rammet av pandemien og 
ikke blitt avviklet som planlagt, det har kun vært regionale samlinger.  

 
Sverre Wilberg er styremedlem også i Ås IL sin basketgruppe.  

 
Mvh Sverre Wilberg  

 
 

Boksegruppen 
Vestby var arrangør for landsmesterskapet i diplomboksing. Tilbakemeldingene fra Norges 
Bokseforbund var at mesterskapet var så godt gjennomført at vi kunne få tildelt alle 
mesterskap vi søkte om senere. Vestby IL var også tildelt NM for ungdom/junior, men dette ble 
avlyst grunnet korona.  

 
Vestby IL Boksing deltok på landsmesterskapet i diplom, resultat 1 gull og 2 sølv. 
Boksere fra Vestby IL deltok på Golden Girl, verdens største klubbturnering for jenter/damer 
med tre boksere. Resultat 1 gull, 1 sølv og 1 bronse. 
I tillegg deltok vi også på rekruttmesterskapet. Resultat 2 gull og 1 sølv. Vestby ble kåret til 
Norges beste klubb i ungdomsklassen. Julie Enge ble kåret til beste jente uansett vektklasse. 

 
Madeleine Angelsen deltok på kvalifisering til OL i Tokyo. 
Julie Enge blir tatt ut til landslaget som den yngste utøveren. 
Bjørn Erik Enge blir tatt ut som trener for landslaget ungdom/junior. 
4 utøvere fra Vestby blir tatt ut til landslagssamling for ungdom/junior. Dette er flest i Norge. 
Totalt bokset vi 17 kamper nasjonalt og internasjonalt, og vant 14. Dette er best i Norge. 

 
Julie Enge ble tildelt Vestby IL sin bragdpokal. 
Vi har også deltatt på internasjonal treningsleir i Dublin. 



Ellers har vi på dugnad fått laget en lysrigg samt en trener/dommergarderobe som kan brukes 
ved stevner.  

 
Dette ble en svært kort sesong grunnet covid. Vi er derfor svært fornøyde med å oppnå så mye 
på kort tid. 

 
Med vennlig hilsen  
Roald Rønstad 

 
 

Karategruppen 
Styrets sammensetning 
Leder: Christian Øygarden     
Styremedlemmer: Ida Strand, John Olav Oldertrøen, Jan Vigo Poots, Steinar Armand Pedersen, 
Tommy Aamodt 
Revisorer: Moltzau regnskap A/S 
Valgkomité: - 

 
Styremøter 
Det er avholdt 2 styremøter i løpet av 2020. Det ble få møter i 2020 grunnet koronapandemien, 
så vi har behandlet de fleste saker over gruppechat på Facebook Messenger. Årsmøtet ble 
utsatt som følge av pandemien, og ble avholdt 24.09.20. 

 
Aktivitet 
Det har vært redusert aktivitet i klubben i 2020 grunnet Covid 19-pandemien. Vi har i flere 
lengre perioder måtte holde stengt, og i periodene vi har hatt oppe, har vi hatt redusert drift 
med restriksjoner på antall som trener per økt.  
 
Vi har i periodene vi har holdt oppe, avholdt tre treninger i uken (tirsdag, torsdag og lørdag), i 
perioder kun for barn fra kl 18-19, og ellers fra kl 18-20 som vanlig. Ordinære treninger har 
vært i Vestby Arena. Vi har også avholdt flere treninger for voksne utendørs, grunnet 
periodevis forbud mot innendørs trening, samt at det har blitt lagt ut treningsøkter/inspirasjon 
for medlemmene på YouTube. Lørdagstreninger har blitt avholdt på Klubbhuset fra 11-12. Det 
har vært varierende oppmøte på treningene. 
 
Hovedinstruktør er Christian Øygarden, mens Katrine Brekke hjelper til ved behov. 
Christian har vært instruktør på allidretten i Hølen. 
Vi har arrangert/deltatt på en treningssamling i begynnelsen av 2020, ellers ble alle 
arrangementer avlyst. 

• Samling med Richard Amos, Scott Middleton og John Mullin i Stavanger karateklubb i 
februar  

Vi gjennomførte sommertrening på klubbhuset. 
Vi arrangerte også en helg med treningssamling og påfølgende gradering for barn i klubben i 
juni, ellers har vi måttet avlyse alle planlagte arrangementer, inkludert gradering før jul. 
 
Christian sitter i styret for NSF (Norges Shotokanforbund) og har deltatt på online styremøter 
der. 

 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Det har vært redusert oppmøte på treninger grunnet pandemien og det tilbudet vi har klart å 
gi, men vi har likevel ikke registrert nevneverdig reduksjon i medlemstallet vårt.  Det har vært 
flest på første parti/nybegynnerpartiet og noe varierende på andre parti/viderekomment 



parti. Vi har fått noen nye medlemmer, men vi kan slå fast at pandemien har redusert 
aktiviteten i klubben betraktelig, spesielt med tanke på deltakelse på samlinger. Vi har heller 
ikke deltatt på stevner i år. Klubbens medlemmer har ikke hatt anledning til å gradere videre i 
«ordinært tempo», som følge av at vi har måttet avlyse graderinger. 

 
Medlemstall 
Medlemstallet ved slutten av 2020 var på ca 60, noe som er likt som året før.  
Vi ønsker å rekruttere flere medlemmer, gjerne barn. Vi annonserte i Vestbynytt i januar og 
august. Vi benytter også sosiale medier til å reklamere.  

 
Økonomi 
Gruppens økonomi fremstår som god.  Egenkapitalen vår er per 1. april.  ca 156 000, noe som 
er omtrent like mye som ved samme tid i fjor. Vi har hatt en stor utgiftspost knyttet til 
innkjøp av overtrekksdrakter med logo, men dette skal selges ut til klubbens medlemmer 
over tid. 
Føringen av klubbens bilag har i løpet av 2020 blitt overført til økonomiansvarlig hos VIL, så 
klubben gjør ikke lenger egen bilagsføring.  
Da vi ikke har mottatt regnskap for 2020 fra revisor, kan vi ikke på nåværende tidspunkt 
uttale oss om resultatet for 2020. 
 
Revisors beretning  
Regnskapet er per dags dato ikke mottatt fra revisor. 
 
Mvh Ida Strand 

 

 
Friidrettsgruppen 
På lik linje med andre særgrupper i Vestby IL, ble det også et vanskelig år for friidrettsgruppa i 
2020. Etter nedstengningen 12.mars, ble det bråstans i trenings- og konkurranseaktiviteten. 
Når vi kunne starte opp igjen med treninger, var det i tråd med smittevernsreglene. 

 

Dessverre ble de store friidrettsstevnene i Norge avlyst, og det var kun mindre stevner som ble 

gjennomført. Det må spesielt nevnes fra disse konkurransene at Lisa (10) oppnådde svært gode 

resultater, særlig i kulestøt hvor hun under kretsmesterskapet brøyt 8 metergrensen. Dette er 

et veldig godt resultat. Even (14) hadde for 2019 mottatt Bragdpokalen i Vestby IL sammen 

med en ung lovende bokser. Han tok nye store steg i 2020, og hans diskoskast på 51.97 var det 

åttende beste resultatet gjennom tidende for 14-åringer i Norge. Han var helt suveren på 

statistikken i Norge i 2020. 

  

Utover høsten kunne vi begynne med innetrening igjen, men det kom også til nye 

nedstengninger. Friidrettsgruppa har også opplevd frafall i perioden med pandemien. Samtidig 

er det en stabil gjeng som møter på trening. 

  

Foreldre har vært flinke til å bidra under treningene for at det skal være mulig med et bredt 

aktivitetstilbud. 

 

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. Gruppen har ellers i løpet av 2020 fått 

utbedret skaterampen.  

 

Mvh Rolf-André Simonsen 

 

 

Skiløypeutvalget 

Det var ikke mye snø vinteren 2020, noe som gjorde at Skiløypeutvalget ikke var ute for å 

preparere skiløyper i noen større utstrekning. 

 

Mvh Hallgeir Lødøen 

 

  

Gym- og turngruppen 

Frem til mars 2020 var det stor pågang på tilbudet som vært i apparatturn, men fra mars ble all 

aktivitet lagt på is. Hovedtrener Benedicte Messel varslet også våren 2020 at hun ikke ønsket å 

fortsette i vervet, og styret prøvde derfor å finne en ny hovedtrener til å ta over aktiviteten. 

Man fikk dessverre ikke tak i noen som ønsket dette, og gym- og turngruppen har derfor ikke 

vært aktiv høsten 2020. Det kommer dog stadig spørsmål om denne aktiviteten, fra foresatte 

som ønsker å melde barnene sine på. Mot høsten 2021 kommer det gjøres enda et forsøk på å 

rekruttere en ny hovedtrener, og starte opp aktiviteten igjen.  

 

Mvh Arild Kristensen 

 

Vestby, 7. april 2021 

 

 

 

 

Arild Kristensen   Hallgeir Lødøen   Ellen Oseberg  

Leder    Nestleder   Styremedlem 

 

 

 

 

Katalin Fuzi   Roald Rønstad   Sverre Wilberg 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 
André Simonsen  Per-Arne Larsen  Jan Vigo Poots 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 



VEDLEGG 2 

 

 
 



 
 

 



VEDLEGG 3 

 
Økonomisk beretning for 2020 
Idrettslaget, inkludert alle gruppene, har en solid økonomi. Egenkapital samlet sett var per 
31.12.2020 på 811’193 kroner mot 1’175’167 kroner per 31.12.2019. Dog har eiendelene (eiendom 
og anlegg) i den samme perioden økt fra 90’800 kroner til 394’869 kroner.  
 
Driftsresultat for 2020 viser et samlet underskudd på 28’562 kroner, mot et overskudd på 306’583 
kroner i 2019.  
 
Lavere inntekter i 2020 skal vektes mot lavere kostnader, men man kan peke på flere årsaker til 
underskuddet i 2020, blant annet mindre kommunal støtte, lavere sponsorinntekter, lavere inntekter 
fra medlemskontingenter og treningsavgifter og lavere diverse inntekter og tilskudd (Bingo).  
 
Det har til tider vært utfordrende med likviditeten i 2020, da fakturaene for Risil Treningspark skulle 
betales. For å ikke risikere å stå uten midler holdt man tilbake LAM, kulturmidler fra Vestby 
kommune og mva-kompensasjon. Disse tilskuddene ble overført til gruppene da man fått utbetalt 
tildelte tilskudd til treningsparken. Momskompensasjon for Risil Treningspark utbetales i 2021, sånn 
at økonomien stabiliseres ytterligere fremover.  
 
Det må også påregnes at korona-pandemien påvirker økonomien fremover, på grunn av blant annet 
lavere kostnader samt at det er en risiko for frafall av aktive medlemmer i idrettslaget.  
 
For 2020 har medlemmene betalt kontingent med til sammen 24’557 kroner. Dette er en betydelig 
nedgang sammenlignet med 2019 (32’906 kroner). Forklaringen for nedgangen er et mindre antall 
fakturerte medlemmer (manglende rutiner på starten av året og grupper som ikke var aktive fra 
høsten av).  
 
Utviklingen i andre inntektskilder sees under:  
 

 2017 2018 2019 2020 

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

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

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

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

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

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

Summert for disse postene 584’613 523’954 1’044’520 633’092 

  

 

 

 

 

 



Vestby, 7. april 2021 

 

 

 

 

Arild Kristensen   Hallgeir Lødøen   Ellen Oseberg  

Leder    Nestleder   Styremedlem 

 

 

 

 

 

Katalin Fuzi   Roald Rønstad   Sverre Wilberg 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

 
André Simonsen   Per-Arne Larsen  Jan Vigo Poots 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
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Stiftet 4. Juni 1917 
 

Sak 12  Budsjett 2021 
Tekst Budsjett Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

Drift inntekter og kostnader 2021 2020 2019 2019 2018 2 018 

Kommunal støtte/aktivitet 30 000 25 810 127 710 100 000 149 460 100 000 

Kommunal støtte- Flislølypa på Risil       50 000     
Mva kompensasjon-/refusjon 250 000 70 593 137 600 60 000 48 678 30 000 

LAM tilskudd 75 000 78 975 70 642 100 000 57 727 150 000 

Årskontingent og treningsavgifter 100 000 118 988 222 113 40 000 101 272 75 000 

Sponsorinntekter 50 000 70 000 368 946 100 000 100 000 100 000 

Grasrotandel Norsk Tipping 140 000 149 296 149 164 130 000 123 533 100 000 

Diversje inntekter og tilskudd  (Bingo) 200 000 238 418 330 653 75 000 96 556 100 000 

Renteinntekter 500 600 1 457 1 000 849 1 000 

              
Sum driftsinntekter 845 500 752 680 1 408 285 656 000 678 075 656 000 

              

Honorarer trenere,ledere etc 50 000 72 251 183 099 25 000 25 900 0 

Avskrivninger 0 9 100 0       

Overføring sponsor       70 000     
Vedlikeholdskostnder 75 000 35 319 99 695 100 000 132 023 30 000 

Stevneutgifter 100 000 89 777 97 446       

Utstyr og materiell 200 000 254 288 383 771 75 000 146 375 50 000 

Investering ny turløype Sole       25 000   100 000 

Revisjon,regnskap og administyrasjon 130 000 64 098 35 250 25 000 26 375 25 000 

Kontorrekvisita 2 000 1 991 584 3 000 2 653 2 500 

Driftskostnader bygg 42 000 38 957 78 579       

Møtekostnader 0     3 000 7 407 25 000 

Gaver og premier 15 000 14 104 6 416 10 000 6 983 10 000 

Leiekostnader 10 000 10 200 9 037       

Porto       0 84 150 

Datakostnader 10 000 9 836 2 872 15 000 18 821 25 000 

Postboks 1 500 1 240 1 185 1 500 1 130 1 100 

Tilskudd grupper - kulturmidler med mer 30 000 26 026 0 100 000 310 000 150 000 

Fordeling LAM       100 000 0 150 000 

Fordeling Grasrotandel       0 0 0 

Fordeling Mva komp til gruppene       30 000 0 0 

Fordeling treningaavgift       0 65 454   
Forsikring/årsavgifter (scootere og klubbhuset) 25 000 20 770 1 710 15 000 14 326 15 000 

Strøm Klulbbhuset       25 000 59 470 25 000 

Fyringsolje Klubbhuset       25 000 0 30 000 

Div kostnader 150 000 128 978 197 211 0 38 500 10 000 

Annen finanskonsnad 5 000 4 307 4 847 7 500 5 269 7 250 

              
Sum Driftskostnader 845 500 781 242 1 101 702 655 000 860 770 656 000 

              
Årsresultat 0 -28 562 306 583 1 000 -182 695 0 
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Organisasjonsplan Vestby IL 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viser til vedtektenes §2 Organisasjon. 

Idrettslagets er selveiende og frittstående med utlukkende personlige medlemmer. 

Idrettslaget er per 1 januar 2021 medlem av følgende særforbund: 

- Norges basketforbund 

- Norges Bokseforbund 

- Norges Skiforbund 

- Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

- Norges kampsportsforbund 

- Norges brettforbund og 

- Norges Friidrettsforbund. 

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilslutte Vestby 

Styret 

Årsmøte - VIL 

Kontrollutvalget 

Valgkomiteen 

Barneidrettsgruppa 

Boksegruppa 

Adminleder 

Aktivitetsgruppa-Para 

Friidrettsgruppa 

Karategruppa 

 

Skategruppe 

Volleyballgruppa Turngruppa 

Prosjekter: 

- Tureløype Sole 

- Klubbhuset 

 

Skiløypeutvalget 



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. (ny- krever vedtak på årsmøtet 2021)- 

 

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 20. april 2021.  
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Valgkomiteen’s innstilling Vestby Idrettslag 

 

Leder:    Arild Kristensen          På valg 2022   OK 

Nestleder:   Hallgeir Lødøen    Gjenvalg 2 år  OK 

Sekretær:           Ellen Oseberg             På valg 2022      OK 

 

Valg av styremedlemmer fra gruppene: 

o Barneidrettsgruppa - Katalin Fuzi       OK 

o Basketgruppa- Sverre Wilberg            OK 

o Boksegruppa- Roald Rønstad               OK 

o Friidrettsgruppa-Hallgeir Lødøen        OK 

o Karategruppa – Jan Vigo Poots             OK 

o Skiløypeutvalget -Hallgeir Lødøen       OK 

o Turngruppa -                                         Gruppa ikke aktiv nå 

o Skategruppa - Andre Simonsen           OK 

o Paraidrett: Per Arne Larsen                 OK 

 

Kontrollutvalg 

Elisabeth Hansen                                     På valg 2022   OK 

Uno Westby                                             På valg 2022    OK 

Arne Sverre Modahl             Ny På valg 2023  OK 

 

For valgkomiteen 

 

 

Christin Boretti Westby/sign     Lena Hæhre/sign 

 

 

 

Valgkomite for 2021  

Styret foreslår: 

 

• Christin Westby  leder  på valg for et år 
• Rolf Arne Eriksen medlem          på valg for to år 
• Steinar Solberg  medlem          på valg for to år 
• Christian Øygarden varamedlem   på valg for et år 

 

 


