ÅRSMØTE
LEKSVIK IDRETTSLAG

17. MARS 2022

1

Innhold
Årsmelding for Leksvik idrettslag 2021 .................................................................................................. 3
Balanse 31.12.2021................................................................................................................................. 7
Resultatregnskap 31.12. 2021 – Hovedlaget ......................................................................................... 9
Kontrollutvalgets beretning ................................................................................................................. 11
Honorar for arbeidsutvalget 2022...................................................................................................... 13
Budsjett 2022 - Hovedlaget .................................................................................................................. 14
Organisasjonsplan 2022 ....................................................................................................................... 16
Valg ....................................................................................................................................................... 17

Årsmøtet ble annonsert på www.leksvikil.no og i sosiale medier.
Fristen for å melde inn saker til årsmøtet var innen 1. mars 2022.
Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av saklisten.
5. Behandle årsberetninger, kontrollerte regnskaper og materiallister.
6. Fastsette medlemskontingenten for 2023.
7. Fastsette styrehonorar for 2022 (arbeidsutvalget).
8. Behandle budsjett 2022.
9. Behandle innkomne saker.
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2022.
11. Foreta følgende valg:
• Leder – på valg 1 år
• Nestleder – på valg 1 år
• Styremedlem – på valg 2 år
• Sekretær – Ikke på valg – på valg 2 år
• Utdanningskontakt – på valg – på valg i 2023
• Varamedlemmer til styret i nummerorden 1 til 2, velges årlig.
• To medlemmer til kontrollkomité, i nummerorden 1 til 2, velges årlig.
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Årsmelding for Leksvik idrettslag 2021
Styret og arbeidsutvalget (AU) har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Utdanningskontakt
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Jon-Erik Vollan
Ann Iren Hindberg
Mona Saltvik
Aina Rosvoldaune
Linn Fredsdatter Bjørnebo-Jenssen
Lars Erik Aalberg
Anne Overskott
Thomas Ramdal

Avdelingsledere:
Leder håndball
Leder ski og friidrett
Leder fotball
Leder svømming

Merethe Kopreitan Dahl
Torkil Berg
Gerd Sissel Nyborg
Irene Rosvold Ruud

Revisor:
Revisor 1
Revisor 2
vara

Inge Hagen
Randi Lerstad
Ikke valgt i 2020.

I løpet av 2021 er det avholdt 7 styremøter. Det er behandlet 35 saker.
Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 13. juni 2021.
Styret i hovedlaget har bestått av sju kvinner og tre menn.
Styrets økonomiske beretning:
Økonomien i laget er særdeles god. Regnskapet i 2021 viser et resultat på 1.443.709,- kr.
I 2021 var driftsresultatet 183.580,- kr. Dette skyldes sluttutbetaling av spillemidler fra
prosjekt klubbhus Trøa.
Det er pr. 31.12.2021 kr. 4.581.663,- i omløpsmidler (mest likvide midler). Dette er en økning
på kr 3.503.441,- fra 2021 (1.078.222,- kr.).
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Antall medlemmer i Leksvik idrettslag har utviklet seg slik:
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Inntekt fra medlemskontingenten har i 2021 vært kr. 70.149,- som er en nedgang på kr.
47.282,- fra 2020 (kr. 117.650,-). Dette tilsvarer 317 ikke-betalende medlemmer.
Nedgangen i antall medlemmer skyldes i hovedsak bytte av medlemssystem, fra medlemsnett
til klubbadmin, der medlemmene i nytt system nå kun mottar faktura elektronisk og på e-post
(tidl. vanlig post). Det er også registrert flere feilregistreringer og det ble lagt ned en stor
innsats med å rydde i medlemsregisteret. Dette ser ut til å måtte fortsette i det neste året.
Offentlig støtte er i 2021 regnskapsført med 118.249,- kr, en nedgang på kr. 9.788,- fra 2020
(kr. 128.037,-).
Det er i 2021 mottatt kr. 161.601,- i grasrotandel, som er kr. 7.029,- mer enn året før (kr.
154.572,-)
Leksvik idrettslag har ved utgangen av 2021 ingen langsiktige lån.
Vi har i 2021 mottatt kr. 131.620,- i momskompensasjon. I forrige periode mottok vi
kr. 159.340,-.
Utvidet budsjettvedtak 2021 – til orientering:
Styret i Leksvik IL har i fjor gjort vedtak (sak 20-21) med et tilleggsbudsjett på til sammen
150.000 kr til innkjøp av beitepusser i Trøa. Budsjettvedtaket er utover fastsatt budsjett for
2021 og årsmøtet orienteres om dette vedtaket.
Styret vedtok å honorere anleggsansvarlig i Trøa i 2021, der hovedlaget og fotballavdelingen
har delt på kostnaden, som er innenfor budsjettrammen (omdisponering).
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Anlegg:
Leksvik idrettslag har en sentral rolle som storbruker av Smia. Det er først og fremst bruken
av bassenget og idrettshallen at vi er storbruker, men også bruk av klubbrommet, kjøkkenet
og kiosken. Overskudd fra salg gjennom betalingsløsningen i Smia disponeres etter vedtak av
styret i hovedlaget.
I 2021 ble det sendt i alt 6 søknader om spillemidler til ulike prosjekter i Trøa og i
Hovsteinan. To søknader ble innvilget tilskudd – fotballtennisbane i Trøa på kr. 209.000,- og
Leksvik skisenter lysløype på kr. 674.000,- (trasé og lys). Sistnevnte er i gang, mens
fotballtennis avventes oppstart til tidligst i 2022.
Aktiviteter:
Aktiviteter i 2021 ble igjen sterkt preget av pandemien (covid). Leksvikmartnan har vært en
av grunnpilarene i Leksvik idrettslag sin inntektskilde. Fra 2020 ble Leksvikmartnan vedtatt
avsluttet, med at tilbudet videreføres gjennom Leksivalen (eget org.) og ny organisering for å
revitalisere arrangementet i sin helhet. Arrangementet ble imidlertid ikke gjennomført som
planlagt verken i 2020 eller 2021, men besluttet utsatt som følge av usikkerheten rundt
koronapandemien.
Aktiviteter øvrig:
Se avdelingenes rapporter.
Æresmedlem:
Det ble ikke utnevnt æresmedlemmer i 2021.
Avtaler/ sponsorer:
Tilbake i 2011 ble det inngått en 2-årig samarbeidsavtale med Sparebank SMN som
hovedsponsor for Leksvik IL. Denne avtalen er blitt fornyet med 1 år i gangen for perioden
2013-2019. Siden har sponsoravtalen blitt fornyet årlig, også for 2021.
Avtalen med Adidas ble fornyet med fire nye år gjeldende fra og med 1.1.2020.
Leksvik IL har på slutten av 2019 innledet arbeidet med å utforme en avtale med Indre Fosen
kommune om leie av bassenget i Smia. Avtalen vil bli inngått i 2022.
Avtale om hovedsponsor behandles i 2022.
Utfordringer og fremtidsplaner:
Det er fremdeles noen rom og fasiliteter i Smia som ikke er tatt i bruk fullt ut enda. Her kan
idrettslaget ta initiativ til å etablere rutiner og løsninger som kommer medlemmene og
eksterne brukere til gode. Styrketreningsrommet og buldrerommet er eksempel på rom som
foreløpig ikke er tatt i bruk.
Den store utfordringen i forhold til aktivitet og sportslig utvikling er fortsatt den samme.
Frafall i idretten er en stor utfordring. Vi ser et stort frafall allerede i yngre årsklasser, det er
en stor utfordring å legge til rette slik at flest mulig fortsetter med idrett også gjennom
ungdomsårene.
Vi har fortsatt stor mangel på rekruttering og utdanning av ledere, trenere og dommere.
LIL står fortsatt i reell fare for å måtte redusere sin aktivitet pga. av lav rekruttering.
Her er det viktig at alle avdelingene arbeider målrettet, men spesielt er det viktig at de store
avdelingene fortsatt prioriterer dette høyt.
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Det vises ellers til rapporter i avdelingene.
Til slutt rettes en stor takk til alle tillitsvalgte, alle medlemmene, sponsorer og andre som har
støttet Leksvik idrettslag med å skape aktiviteter og tilbud -også i pandemiåret 2021!
Leksvik, 11. mars 2022.
På vegne av styret i hovedlaget,

Jon-Erik Vollan
leder
Leksvik idrettslag
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Balanse 31.12.2021
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Leksvik, den 11. mars 2022
___Jon-Erik Vollan______
leder

8

Resultatregnskap 31.12. 2021 – Hovedlaget
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Kontrollutvalgets beretning
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Medlemskontingent 2023
Medlemskontingenten i 2021 har vært slik:
0 – 7 år
8 – 16 år
Voksne, +17 år
Familie

kr 50
kr 100
kr 250
kr 500

Satsene for 2021 og 2022 ble vedtatt samtidig av årsmøte 18. mars 2021.

Styret i Leksvik IL foreslår å videreføre satsene gjeldende fra og med året 2023.
Til årsmøtet 18. mars 2022:
Forslag til vedtak:
Satsene for medlemskontingent for 2023:
0 – 7 år
8 – 16 år
Voksne, +17 år
Familie

kr 50
kr 100
kr 250
kr 500
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Honorar for arbeidsutvalget 2022
Satser for honorar for styret (AU) har vært som følger i 2021:
Leder
10.000
Nestleder
4.000
Kasserer
4.000
Sekretær
4.000
Utdanningskontakt 4.000
Styremedlem
4.000
Sum
30.000

Forslag til vedtak til årsmøtet 2022:
Satser for honorar til styret (AU) i 2022 (reduksjon på 4.000kr):
Leder
10.000
Nestleder
4.000
Kasserer
4.000
Sekretær
4.000
Styremedlem
4.000
Sum
26.000
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Budsjett 2022 - Hovedlaget
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Organisasjonsplan 2022
Gjennomgått og revidert av styret, 7. mars 2022.
Endringer: merket i rødt/ gult, se eget dokument.

Årsmøtet 17. mars 2022:
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplan 2022.
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Valg
Valgkomiteens forslag til medlemmer i arbeidsutvalget:

Valgkomité 2023: Fotballavdelingen.
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