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Til
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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 5.5.2020 via hjemmesiden og facebook.
Årsmøtet avholdes den 4.6.2020 kl. 18.00 digitalt via tilsendt link.
Under følger saklisten for årsmøtet.
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs årsberetning
5. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
8. Vedta Lillehammer Ishockeyklubb budsjett.
9. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet.
11. Foreta følgende valg:
a. Styreleder og nestleder
b. Seks (6) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer (minst tre (3) styremedlemmer
skal velges for to (2) år.
c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d. Kontrollkomite på to (2) medlemmer og ett (1) varamedlem.
e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Lillehammer Ishockeyklubb
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f. Valgkomite med leder og to (2) varamedlemmer.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Lillehammer Ishockeyklubb.
Med vennlig hilsen
Styret, Lillehammer Ishockeyklubb
Vedlegg: Saksdokumenter til årsmøte
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Styrets forslag til forretningsorden
1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.
2. Protokollen føres av en valgt sekretær.
3. Protokollen signeres av to møterepresentanter.
4. Med unntak av innledningsforedraget i hver sak settes taletiden til fem minutter første
gang, og til tre minutter for senere innlegg. Medlemmer som forlanger ordet til
forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden
og strek med de inntegnede talere.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og
nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til
votering.
6. Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag med
flertall av de avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett
forslag. En kandidat må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt.
Blanke stemmer teller ikke.
7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot.

933199932

Årsrapport 2019/2020 – Lillehammer Ishockeyklubb (bredde)
Styrearbeid: På årsmøtet i 2019 ble følgende styremedlemmer valgt:
Styret:
Leder Stig Børresen – 1 år
Nestleder Lars Tvete - 1 år
1. Styremedlem (økonomi) Merethe Gundersen – 1 år
2. Styremedlem (sport bredde) Jørgen Vorkinn – 2 år
3. Styremedlem (materiell og utstyr) Ståle Olsen – 1 år
4. Styremedlem (Rekruttering/jenteansvarlig) Kirsti Jøines – 2 år (trakk seg høst 2019)
5. Styremedlem (dugnad) Brede Dokken - 1 år
6. Styremedlem (marked) ?? – 1 år (ikke besatt 2019/2020)
1. Varamedlem Tore Harald Bergh - 1 år
2. Varamedlem Christin Beckmann Horten – 1 år
Valgkomite:
Leder: Trond Hårberg
Medlem: Andre Holen
Medlem: Ikke besatt
Varamedlem: Ikke besatt
Kontrollkomite:
Leder: Tom Ericsen
Medlem: Henning Evensen
Revisorer:
Gudbrandsdal Revisjon
Styrearbeid 2019/2020
Lillehammer Ishockeyklubb har pr 31.12.2019, 842 medlemmer i sitt medlemsregister.
Styremedlem Kirsti Jøines trakk seg fra sitt verv høsten 2019, og ble erstattet av varamedlem Tore Harald
Bergh. Det ble ikke valgt inn noe nytt varamedlem for Tore Harald Bergh.
Det har ikke latt seg gjøre å finne et styremedlem med ansvar for marked i løpet av sesongen.
Det ble gjennomført 8 styremøter i 2019. I tillegg er det gjennomført flere samarbeidsmøter med
Lillehammer Ishockeyklubb Elite.
For å opprettholde det sportslige arbeidet ble Per Olav Skarpjordet fast ansatt som sportssjef bredde i 100%
stilling. Han var tidligere ansatt på tidsbestemt kontrakt.
LIK Bredde kjøpte i 2019 en 50 % administrativ ressurs av L.I.K. Elite.
Samarbeidsavtalen mellom bredde og elite har vært gjenstand for diskusjoner og evaluering.
Organisering og gjennomføring av dugnader har gjennom 2019 hatt stort fokus. Dugnader har blitt fordelt
pr. spiller og ikke pr. lag som tidligere. Dette har etter styrets oppfatning ført til en mer rettferdig
dugnadsbelastning. Stor honnør til alle som stiller samvittighetsfullt opp på dugnader.

Sport 2019/2020
I sesongen 19/20 har vi gjennomført Ishockeyskolen vår med totalt 105 påmeldte deltakere, et bra tall som
vi ønsker å få til hver sesong, da hockeyskolen er det viktigste vi har i forhold til rekrutteringen av spillere inn
til klubben vår. Tusen takk til alle involverte som har hjulpet oss til gjennomføringen av årets sesong!
Dette var også den andre sesongen med et eget jentelag. Laget vokste seg større også denne sesongen, og vi
avsluttet sesongen med 34 påmeldte jenter. Veldig bra!
Vi hadde i sesongen totalt 251 spillere fordelt på de ulike lagene våre (U8-U21) og vi hadde lag i alle klasser,
bortsett fra U16. Spillerne som hørte til U16 ble flyttet opp på U18, slik at vi hadde to U18 lag, et i 1. divisjon
og 1 i Elite. Dessverre ble sesongen avbrutt brått grunnet Covid-19 den 11. mars. Dette betyr at
sesonginnspurten for noen av lagene pluss sluttspill for juniorlagene våre, ikke ble gjennomført. U18 elite
laget vårt endte på 6. plass i serien og vårt U21 elite lag endte på 4. plass i sitt seriespill.
I løpet av sesongen har vi gjennomført NTG Hockey/L.I.K. Akademi i samarbeid med NTG. Et tilbud for
spillerne på lagene U11-U16. Mellom 35-40 spillere har deltatt. Det er gjennomført 2 morgentreninger og 2
ettermiddagstreninger pr. uke med ulike tema, et opplegg som har fungert veldig bra!
Det har igjennom sesongen også blitt avholdt egne keepertreninger hver tirsdag.
Vi har arrangert Høstferiecamp og Vinterferiecamp. Mellom 30-40 deltakere på hver camp. Dette er camper
med bra sportslig innhold og masse bra aktivitet for spillerne som vi håper enda flere vil benytte seg av i
fremtiden. Campene har blitt gjennomført med våre egne trenere.
Vi har gjennomført 1 stk. fulltegnet Eidsiva Birkebeinercup U15 i september 2019, og skulle ha gjennomført 2
stk. i mars 2020 for U13 og U14. Dessverre ble ikke disse gjennomført, også det grunnet Covid-19 viruset.
Det har vært gjennomført to klubbdommerkurs høsten 2019, med hele 18 deltagere, og hvor flere har fått
prøve seg som dommere i løpet av sesongen. Det har også vært gjennomført egne dommertreninger på is
gjennom hele sesongen. Flere av våre dommere har vært tatt ut av NIHF til nasjonale og internasjonale
oppdrag. Dessverre så ble sesongen brått avsluttet grunnet Covid-19.
Sportslig Handlingsplanen er fortsatt styrende for den sportslige aktiviteten i klubben, et dokument som
viser seg å være svært nyttig, og hjelper oss i forhold til å sette klubben «i førersetet». Dette beskriver
hvordan vi skal jobbe i forhold til sportslig aktivitet, men er også viktig i forhold til foreldrevett regler og
regler om spillernes oppførsel i ulike sammenhenger.
Til slutt vil vi bare rette en stor takk til alle dere dugnadspersoner som hjelper oss slik at vi får gjennomført
sesong etter sesong for våre barn og unge, uten dere hadde det vært umulig!
Økonomi
2019 har vært et meget krevende år økonomisk for klubben.
Nytt styre samt at klubben skiftet regnskapssystem høst 2018 gjorde det krevende å få oversikt da vi ikke
hadde full tilgang på regnskapsdata for første halvår 2018. Dette medførte at vi manglet
sammenligningsdata.
På utgiftssiden er den største sprekken reiseutgifter for de eldste lagene, de hadde mange ekstraordinære
og lange reiser i løpet av året.
Det er store inntektsavvik på postene sponsor/markedsinntekter og ikke minst kiosksalget.

Lillehammer 26.5.2020
Med vennlig hilsen
Styret, Lillehammer Ishockeyklubb (bredde)
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ÅRSBERETNING 2019

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB – ORG. NR. 933 199 932
Virksomhetens art og hvor den drives.
Lillehammer Ishockeyklubb er et idrettslag med sin virksomhet i Lillehammer Kommune.
Klubben har en rekke forskjellige aktiviteter som alle er ledd i økonomisk fundament for drift
av klubbens barne- og ungdomslag. Inkludert i disse aktivitetene er også et tett økonomisk og
sportslig samarbeid med Lillehammer Ishockeyklubb Elite og Norges Toppidrettsgymnas på
Lillehammer, noe som er meget positivt for alle parter.
Fortsatt drift.
Klubbens regnskap for 2019 viser etter styrets mening et rettvisende bilde av klubbens
finansielle stilling, og resultat for driftsåret 2019. Regnskapet er oppgjort med et underskudd
på kr. 537 850. Klubben har pr 31.12.2019 en negativ egenkapital på kr. 396 734.
Etter styrets mening er det grunnlag for fortsatt drift.
Arbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljøet i klubben anses som tilfredsstillende. Klubben har pr 31.12.2019 en
heltidsansatte i 100% stilling og ansatte på tidsbestemte kontrakter, samt innleid daglig leder
fra Lillehammer Ishockeyklubb Elite i 50% stilling. Totalt utgjør dette ca. 2,0 årsverk. Det
anses ikke nødvendig med spesielle tiltak i forhold til likestilling, og fremtidig medarbeidere
vil bli ansatt ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn. Det har i 2019 ikke vært noen form for
arbeidsulykker på arbeidsplassen.
Ytre Miljø
Det er etter styrets oppfatning ingen forhold i bedriften som i vesentlig grad har påvirkning på
det ytre miljø.
Lillehammer 26. mai 2020

Stig Børresen
Styreleder

Lars Tvete
Nestleder

Merethe Gundersen
Styremedlem

Jørgen Vorkinn
Styremedlem

Ståle Olsen
Styremedlem

Brede Dokken
Styremedlem

Tore Harald Bergh
Styremedlem
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Årsregnskap for 2019

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB
2615 LILLEHAMMER

Innhold
Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

Resultatregnskap for 2019
LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB

Note

2019

2018

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

849 785
3 082 137

1 002 842
3 096 047

Sum driftsinntekter

3 931 923

4 098 889

(184 672)
(1 588 397)
(6 866)
(2 689 722)

(158 143)
(1 300 437)
(11 007)
(2 643 010)

(4 469 656)

(4 112 596)

(537 734)

(13 707)

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

1, 2, 3
5
4

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

1 165
88

2 469
520

Sum finansinntekter

1 253

2 989

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

(1 179)
(191)

(4 307)
(70)

Sum finanskostnader

(1 369)

(4 377)

(116)

(1 388)

Ordinært resultat før skattekostnad

(537 850)

(15 095)

Ordinært resultat

(537 850)

(15 095)

Årsresultat

(537 850)

(15 095)

Overføringer
Udekket tap
Annen egenkapital

(396 734)
(141 116)

0
(15 095)

(537 850)

(15 095)

Netto finans

Sum

8

Balanse pr. 31. desember 2019
LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB

Note

2019

2018

5

71 835

8 701

71 835

8 701

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

7 016

7 016

Sum finansielle anleggsmidler

7 016

7 016

78 851

15 717

66 727
3 037

488 444
0

69 764

488 444

618 633

1 097 568

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

618 633

1 097 568

Sum omløpsmidler

688 397

1 586 011

Sum eiendeler

767 248

1 601 728

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

6

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

7

Balanse pr. 31. desember 2019
LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB

Note
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udekket tap

8

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

8

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

2019

2018

0
(396 734)

141 116
0

(396 734)

141 116

(396 734)

141 116

227 747
111 328
824 906

108 957
159 034
1 192 621

Sum kortsiktig gjeld

1 163 982

1 460 612

Sum gjeld

1 163 982

1 460 612

767 248

1 601 728

Sum egenkapital og gjeld

Lillehammer 12. mars 2020

Stig Børresen
Styrets leder

Lars Tvete
Nestleder

Merethe Gundersen
Styremedlem

Ståle Olsen
Styremedlem

Kirsti Øvsterud Jøines
Styremedlem

Jørgen Vorkinn
Styremedlem

Brede Dokken
Styremedlem

Øystein Nikolai Tronrud
Daglig leder

Noter 2019
LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, og etter
reglene i Norges Ishockeyforbund.
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i
regnskapsprinsipper.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres
som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
Varer
Varer er vurdert til anskaffelseskost.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Faktiske tap blir
kostnadsført for hvert år. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt
levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2018 til 2019.

Note 1  Lønnskostnader etc
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre relaterte ytelser
Sum
Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

2019
1 387 195
149 556
6 498
45 148
1 588 397

2018
1 167 578
108 380
10 335
14 143
1 300 437

Note 2  Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
Organisasjonen har avtale om tjenestepensjon for de ansatte i henhold til lovens krav.

Note 3  Ytelse til ledende personer
Ytelse til ledende personer
Type ytelse
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Daglig leder
342 000

Styret

Note 4  Revisjon
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 38 658. Honorar for annen bistand utgjør kr 2 158 .

Note 5  Spesifikasjon av varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2019
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.2019
Akk. av og nedskr. 01.01.2019
Akkumulerte avskr. 31.12.2019
Balanseført verdi pr. 31.12.2019
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan: Lineær

Driftsløsøre,
inventar o.l
43 892
70 000
0
113 892
(35 191)
(42 057)
71 835
(6 866)
5 år
20 %

Note 6  Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer

2019
83 583
(16 856)
66 727

2018
508 444
(20 000)
488 444

Note 7  Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 33 762. I tillegg inngår
ytterligere et bundet beløp på kr 37 673. Skyldig skattetrekk er kr 33 549.

Note 8  Egenkapital
Egenkapital 01.01.2019
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2019

Annen EK
141 116
(141 116)
0

Udekket tap
(396 734)
(396 734)

Sum
141 116
(537 850)
(396 734)

Til årsmøtet i Allianseidrettslaget Lillehammer Ishockeyklubb
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i
Allianseidrettslaget Lillehammer Ishockeyklubb sin beretning for
2019.
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i
samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds
regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet
har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal
behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning
til årsmøte/ting.
Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått styrets beretning, protokoll for fjorårets årsmøte,
styrets protokoller, diverse regnskapsrapporter samt andre
dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.
Vi har hatt møte med styreleder, styre og regnskapskontor samt
kommunisert med representanter fra klubbens ledelse via telefon og
e-post. Leder av kontrollutvalget har også kommunisert med lagets
revisor i løpet av året. Kontrollutvalget har gjennomgått de
foreliggende regnskapsrapporter og avstemt disse mot budsjett.
Vesentlige avvik er fulgt opp i møter med styret og styrets leder samt
regnskapskontor.
Fra møtet i november 2019 ble det utarbeidet et relativt omfattende
referat med kommentarer og anbefalinger til styret. Flere
kommentarer i referatet står fortsatt ubesvart.

Kontrollutvalget har i sitt arbeid ikke funnet tilfeller som tilsier
vesentlige feil eller mangler i resultatregnskap og balanse for 2019.
Jfr. også revisors ”rene” beretning for 2019.
Kontrollutvalget har i løpet av 2019 stadig måtte purre på å få
oversendt innkallinger til styremøter og styrereferater. Dette burde
vært unødvendig.
Samarbeidsavtalen mellom Bredde og Elite inneholder mange punkter
som vi mener ikke etterleves. Kontrollutvalget mener at
samarbeidsavtalen nå er moden for en revisjon. Samtidig bør partene
drøfte å utarbeide nærmere retningslinjer for oppgjør av
mellomregningskonto.
Budsjett 2020
Kontrollutvalget har gjennomgått budsjettet for 2020 og anser dette
for relativt nøkternt. Vi finner likevel grunn til å påpeke at laget fortsatt
vil ha en relativ høy negativ egenkapital ved utgangen av 2020.
Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets årsberetning og årsregnskap for
2019 godkjennes av årsmøtet.
Lillehammer 28. Mai 2020

Tom Ericsen

Henning Evensen
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6.1 Behandle forslag og saker
Fra: Svein-Erik Klouman

Forslag til behandling på årsmøtene i L.I.K 2020.
INNLEDNING.
L.I.K. har siden 2017, vært delt i to økonomisk uavhengige klubber, Allianse (bredde) og
Elite. De viktige samfunksjonene mellom klubbene er regulert i egen avtale.
Deling var et krav fra NIHF. Kravet ble opphevet samme vår, som L.I.K.-deling ble vedtatt.
I samarbeidsavtalen er det bestemt at begge årsmøter skal avvikles samme dag, med Allianseårsmøtet først. Hverken på dette, eller andre vesentlige punkter, har samarbeidsavtalen blitt
fulgt.
Resultatet er at samarbeidet fungerer dårlig. L.I.K, som eneste ansvarlige for ishockeyidretten lokalt, er ikke tjent med denne uheldige utviklingen.
FORSLAG TIL ÅRSMØTET:
Begge klubber pålegges å sette ned et felles oppnevnt L.I.K.- utvalg, med mandat og oppgave
om å sette opp en vurdering og innstilling om å reorganiseres i en klubb. Styrene pålegges å
legge frem saken på ekstraordinære årsmøter, senest 1.10.20
Kommentar/innstilling fra styret:
Styret i Lillehammer Ishockeyklubb, sammen med styret i Lillehammer Ishockeyklubb Elite
har allerede satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette videre. Begge styrene vil komme
tilbake med dato for et evnt ekstraordinært årsmøte, men planen er at det skal bli gjennomført
i løpet av 2020.
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7.1 Fastsette medlemskontingent
Forslag fra styret i Lillehammer Ishockeyklubb – uendret fra 2019 og 2020
Medlemskap kalenderåret 2021:
Medlemskap L.I.K. / L.I.K. Elite
Medlemskap (kun hockeyskole-elever)

400,100,-

Æresmedlemmer:
Medlemskap

Fritatt for betaling av medlemskontingent

Medlemskontingent for 2021 – utfaktureres ut medio januar/februar 2021
Alle medlemmer har medlemsfordeler hos våre samarbeidspartnere. Egen oversikt over
dette, blir sendt ut sammen med medlemskort etter innbetalt kontingent, og ligger ute på
klubbens hjemmeside.
Alle som skal representere klubben sportslig, i utvalg og/eller funksjoner, må tegne seg for
medlemskap. Alle klubbens medlemmer har tilgang til medlemsmøter, informasjonsmøter
og årsmøte.
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7.2 Fastsette treningsavgift
Forslag fra styret – treningsavgift 20/21 sesongen
Treningsavgiftene er delt i to like rater, med unntak av Hockeyskolen, som betales i en rate,
og for hele sesongen samlet. Første del av treningsavgiften blir sendt ut ved sesongstart,
mens andre halvdel kommer ved årsskiftet.
Styret går i år inn for å gjøre en del korrigeringer i treningsavgifter. Årsaken er at vi over tid
har hatt et betydelig fokus på å holde treningsavgiftene nede, noe som er medvirkende til at
vi i dag har en økonomisk situasjon som ikke er bærekraftig. Det legges størst økning på de
lagene hvor kostnadene er størst, fra U14 og oppover. Styret vil presisere at selv med den
økningen det her er lagt opp til, er vi av de klubbene med lavest treningsavgifter i Bredde
sett opp mot andre klubber på Østlandet.
I tillegg er det fastsatt treningsavgift for Jenter U13, som klubben ikke har hatt før.
Sesongen 20/21
Lag
Hockeyskolen
JU10
JU13
U-8
U-9
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U-18
U-21

Del 1
1200
1400
2500
1400
2000
2100
2500
2600
2700
3400
3600
3800
3800
3800

Del 2
1400
2500
1400
2000
2100
2500
2600
2700
3400
3600
3800
3800
3800
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2020/2021
1200
2800
5000
2800
4000
4200
5000
5200
5400
6800
7200
7600
7600
7600

Del 1 betales på høsten, med frist 15. oktober. Ingen får spille kamper før denne er betalt.
Del 2 betales på nyåret med frist 15. januar.
Tilbakebetaling av utgifter: Klubben har ikke anledning til å tilbakebetale hele, eller deler, av
treningsavgift el. fordi man ønsker å avslutte medlemskapet i løpet av sesongen etter at
treningsavgift er betalt.
Deltagere som har utestående treningsavgift eller annet fra tidligere år, må innbetale disse
før man får delta på ny aktivitet.
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BUDSJETT 2020

LILLEHAMMER ISHOCKEYKULBB – FNR 933 199 932
BUDSJETT L.I.K. ALLIANSE

Budsjett 2020

Sum salgsinntekter
Sum andre salgsinntektet

1 380 000
3 264 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

4 644 000

Sum varekostnader

215 000

Sum lønnskostnader

1 845 541

SUM KOSTNADER ARBEIDSKRAFT

1 845 541

Sum avskrivninger
Sum kostnader lokaler
Sum leie maskiner/inventar
Sum utstyr/rekvisita
Sum vedlikehold bygg/utstyr
Sum fremmede tjenester
Sum kontorkostnader
Sum reise, diett, bilgodtj
Sum salgs-/reklamekostnader
Sum gaver og kontingenter
Forsikringer/spillerlisenser
Sum andre kostnader
Sum tap/gevinst o.l.

15
6
477
60
10
275
34
1 164
50
197
7
40
25

Sum Andre driftskostnader

2 361 959

SUM DRIFTSKOSTNADER

4 422 500

DRIFTSRESULTAT

000
500
000
000
000
000
000
459
000
500
500
000
000

221 500

Sum finansinntekter

3 000

Sum finanskostnader

4 500

SUM NTO. FINANSPOSTER
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT
EKSTRAORDINÆRE POSTER
ÅRSRESULTAT

-

1 500
220 000
220 000

Allianseidrettslaget
Lillehammer Ishockeyklubb

Lillehammer Ishockeyklubb
breddestyret

Lillehammer Ishockeyklubb
elitestyret

Samarbeidsavtalen

Økonomi

Kiosk/Kafe

Sponsorer

Arrangement

Se eget organisasjonskart

Se eget organisasjonskart

Valgkomiteen

Kontrollkomitee
Leder
Nestleder
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
4. styremedlem
5. styremedlem
6. styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Sportslig leder
(100%)

Administrasjon
(50% innleid fra Elite)
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SAK 11 VALG LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB (BREDDE)
- INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
Valgkomiteen i Lillehammer Ishockeyklubb har for sesongen 2019-2020 bestått av Trond Hårberg (leder) og
Andre Holen (medlem). Vi skulle hatt et medlem til, men det fikk vi dessverre ikke på plass.
Valgkomiteen kommer med følgende innstilling på årsmøte:

Styret:
Leder
Nestleder

*
*

1. Styremedlem
2. Styremedlem
3. Styremedlem
4. Styremedlem
5. Styremedlem
6. Styremedlem

*
*
*
*
*
*

1. Varamedlem
2. Varamedlem

*
*

Kontrollkomite:
Medlem:
Medlem:

*
*

Valgkomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

*
*
*
*

* Valgkomiteen vil legge frem sine kandidater på årsmøte 4.6.2020 – siden de trenger tiden frem mot årsmøte
for å ha alt på plass.

Mvh
Trond Hårberg og Andre Holen
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LILLEHAMMER
ISHOCKEYKLUBB
Visste du at Grasrotandelen nå er mer verdt?
Det betyr mer penger til favorittklubben din!

STØTTE OSS MED DIN
GRASROTANDEL!
Grasrotandelen har nå økt fra 5 til 7 prosent!
Det betyr mer penger til din favorittklubb eller forening!
Vi oppfordrer deg til å støtte oss i LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB!

Bli Grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler, eller
ved å sende SMS "Grasrotandelen 933199932" til 60000

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB
Postboks 436, 2603 Lillehammer

