
 

 

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte for 
 

Brøstadbotn idrettslag 

 

Onsdag 21. April kl. 18.00 i 

Nordavinshagen. 
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Velge møteleder, referent, og 2 til å underskrive protokollen 

4. Årsmelding  

5. Regnskap  

6. Innkomne saker 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 

8. Budsjett 2021 

9. Endring av organisasjonsplan 

10. Valg 

          

 



Hovedstyrets årsberetning  side 1 
 

Årsberetning Brøstadbotn IL til årsmøte 21.04.2021 

 

 
 
Styrets sammensetning: 
 
…………………………….. (leder) 
………………………….. (nestleder) 
Elisabeth Hakkebo (kasserer) 
Medlem mot skigruppa: (Ernst Jonathans)   
Medlem mot fotball: Maria Heim 
Medlem mot volleyball: Lise Nordahl 
Medlem mot all-idrett: ……………………. 
Vara: Pernille Heide          
    
 
Hovedstyret har avholdt 1 møte siden forrige årsmøte. 
 
Spesielle oppgaver 
 
Av oppgaver som hovedstyret har jobbet med det siste året, ønsker vi å trekke frem følgende. 

- Fått montert opp varmepumpen på klubbhuset.  
- Vi har også jobbet frem nytt forslag til styresammensetning og frivillige til styreverv. 

 
Aktivitet 
Pga Covid 19 har det vært meget begrenset aktivitet det siste året.  
 
Fotball: Hadde fire lag som trente. Lagene fikk spilt miniserie høsten 2020.  
 
Volleyball: Har hatt trening for aldersgruppene 1-3 klasse og 4-6 klasse fra oktober 2020 til april 
2021. Det har ikke vært avhold turneringer i hele denne perioden..  
 
Det har ikke vært aktivitet i skigruppa eller allidrett. 
 
Badminton og corebar har hatt treninger når hallen har vært åpen for aktivitet.  
 
 



Hovedstyrets årsberetning  side 2 
 

Økonomi 
Se vedlagt regnskap.  
 
Medlemstall 
Antall medlemmer som betalte medlemskontingent for 2020 var 
 

- Medlemmer under 16 år er 73 stk. 
- Medlemmer over 16 år er 122 stk. 

 
totalt  stk. 195 
 
 
Avslutningsvis vil Hovedstyret også i år takke gruppestyrene, foreldre og aktive, og spesielt trenere 
og oppmenn for en godt utført jobb.  Vi håper på positiv aktivitet og fornøyde medlemmer! 
 
 
 
 
 
 

For styret i Brøstadbotn Idrettslag 
 
 

 

Ernst  Jonathans Maria Heim Elisabeth Hakkebo Lise Nordahl 

    

 
 
 

 



SALGSINNTEKT
    	3002 - UTLEIE KLUBBHUS -600,000,00
    	3003 - MEDLEMSKONTIGENT -34 575,00-20 300,00
    	3004 - TRENINGSAVGIFT 0,00-700,00
    	3005 - LOTTERI -1 920,000,00
    	3006 - SPONSORINNTEKT -40 000,000,00
    	3007 - AKTIVITETSMIDLER NIF -63 014,00-57 787,00
    	3008 - MOMS-KOMPENSASJON -17 043,000,00
    	3009 - GRASROTANDEL -55 851,34-38 923,43
    	3010 - TILSKUDD 0,00-1 059,32
    	3012 - FORDELING MIDLER FRA 45 372,110,00
    	3028 - Pallekarmer -160,000,00
    	3076 - Egenandel klubbkolleksjon -350,00-679,00
Sum SALGSINNTEKT -168 141,23-119 448,75

SUM DRIFTSINNTEKTER -168 141,23-119 448,75

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
    	6300 - LEIE LOKALER -200,000,00
    	6320 - Kom.avg./renovasjon 4 851,603 004,96
    	6340 - LYS/VARME 10 870,7727 008,63
    	6540 - INVENTAR/UTSTYR 20 206,810,00
    	6600 - REP/VEDL.HOLD 3 769,8915 667,00
    	6705 - Regnskapshonorar 18 750,0018 907,50
    	6860 - KJØKKENUTGIFTER TIL MØTER 680,600,00
    	6910 - Internett 3 233,752 308,75
    	7320 - Annonse 350,00350,00
    	7400 - KONTIGENTER 0,00798,00
    	7420 - UTMERKELSER. GAVER O.L. 57 500,000,00
    	7500 - FORSIKRING 12 319,0013 929,00
    	7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 3 586,571 694,62
    	7790 - ANDRE KOSTNADER 5 114,001 179,80
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 141 032,9984 848,26

SUM DRIFTSKOSTNADER 141 032,9984 848,26

Sum DRIFTSRESULTAT -27 108,24-34 600,49

ANNEN FINANSINNTEKT
    	8050 - RENTEINNTEKT -1 124,31-558,00
Sum ANNEN FINANSINNTEKT -1 124,31-558,00

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR -28 232,55-35 158,49

Sum ORDINÆRT RESULTAT -28 232,55-35 158,49

Sum ÅRSRESULTAT -28 232,55-35 158,49

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

Avdeling 2-HOVEDSTYRE, periode 0-12

20.04.2021
Side 1 / 2



Sum RESULTAT -28 232,55-35 158,49

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

periode 0-12

20.04.2021
Side 2 / 2



SALGSINNTEKT
    	3003 - MEDLEMSKONTIGENT 6 500,000,00
    	3006 - SPONSORINNTEKT -30 000,000,00
    	3010 - TILSKUDD -30 100,00-20 000,00
    	3012 - FORDELING MIDLER FRA -52 872,110,00
    	3013 - VAFFELSALG -7 656,00-983,00
    	3015 - TURNERING -23 202,00-456,00
    	3021 - Kaffesalg på kamper -342,520,00
    	3076 - Egenandel klubbkolleksjon -2 655,000,00
Sum SALGSINNTEKT -140 327,63-21 439,00

SUM DRIFTSINNTEKTER -140 327,63-21 439,00

VAREKOSTNAD
    	4012 - VARER TIL VAFFELSALG 575,970,00
    	4014 - ÅRSAVSLUTNING 3 785,781 465,60
    	4015 - TURNERINGER 8 082,912 008,00
    	4016 - Kaffe/vaffel m.m. til kamper 780,510,00
Sum VAREKOSTNAD 13 225,173 473,60

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
    	6360 - RENHOLD 236,00173,00
    	6511 - DOMMERUTGIFTER 2 854,403 484,40
    	6540 - INVENTAR/UTSTYR 80 296,030,00
    	6550 - Driftsmateriell 0,001 013,55
    	6570 - KLUBBKOLLEKSJON -120,000,00
    	6585 - OVERGANG SPILLERE 0,00100,00
    	7440 - LAGSAVGIFT 6 300,003 225,00
    	7441 - IDRETTSKRETS 0,008 500,00
    	7443 - PÅMELDING TURNERING 9 200,000,00
    	7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 551,3661,10
    	7790 - ANDRE KOSTNADER 2 800,000,00
    	7800 - TAP 45 372,110,00
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 147 489,9016 557,05

SUM DRIFTSKOSTNADER 160 715,0720 030,65

Sum DRIFTSRESULTAT 20 387,44-1 408,35

ANNEN FINANSINNTEKT
    	8050 - RENTEINNTEKT -35,00-15,00
Sum ANNEN FINANSINNTEKT -35,00-15,00

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 20 352,44-1 423,35

Sum ORDINÆRT RESULTAT 20 352,44-1 423,35

Sum ÅRSRESULTAT 20 352,44-1 423,35

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

Avdeling 4-FOTBALL, periode 0-12

20.04.2021
Side 1 / 2



Sum ÅRSRESULTAT 20 352,44-1 423,35

Sum RESULTAT 20 352,44-1 423,35

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

Avdeling 4-FOTBALL, periode 0-12

20.04.2021
Side 2 / 2



SALGSINNTEKT
    	3004 - TRENINGSAVGIFT -675,000,00
    	3006 - SPONSORINNTEKT 0,00-10 000,00
    	3010 - TILSKUDD -10 000,00-10 000,00
    	3016 - EGENANDEL TURNERING -3 300,000,00
    	3017 - BADEVAKT -10 000,00-10 000,00
    	3018 - SALG TOALETTPAPIR -17 600,00-15 120,00
    	3021 - Kaffesalg på kamper 269,300,00
Sum SALGSINNTEKT -41 305,70-45 120,00

SUM DRIFTSINNTEKTER -41 305,70-45 120,00

VAREKOSTNAD
    	4014 - ÅRSAVSLUTNING 740,571 302,38
    	4018 - Kjøp Toalettpapir 15 413,4015 827,06
    	4020 - UTGITER  BORTETURNERINGER 13 589,064 500,00
Sum VAREKOSTNAD 29 743,0321 629,44

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
    	6540 - INVENTAR/UTSTYR 82 836,754 401,35
    	6550 - Driftsmateriell 0,00537,90
    	7400 - KONTIGENTER 5 000,004 000,00
    	7442 - Lisenser 1 000,001 200,00
    	7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 332,69323,49
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 89 169,4410 462,74

SUM DRIFTSKOSTNADER 118 912,4732 092,18

Sum DRIFTSRESULTAT 77 606,77-13 027,82

ANNEN FINANSINNTEKT
    	8050 - RENTEINNTEKT -216,00-83,00
Sum ANNEN FINANSINNTEKT -216,00-83,00

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 77 390,77-13 110,82

Sum ORDINÆRT RESULTAT 77 390,77-13 110,82

Sum ÅRSRESULTAT 77 390,77-13 110,82

Sum RESULTAT 77 390,77-13 110,82

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

Avdeling 3-VOLLEYBALL, periode 0-12

20.04.2021
Side 1 / 1



SALGSINNTEKT
    	3010 - TILSKUDD -5 900,000,00
    	3013 - VAFFELSALG -400,000,00
    	3019 - SKIRENN -2 755,000,00
Sum SALGSINNTEKT -9 055,000,00

SUM DRIFTSINNTEKTER -9 055,000,00

VAREKOSTNAD
    	4012 - VARER TIL VAFFELSALG 251,000,00
Sum VAREKOSTNAD 251,000,00

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
    	6540 - INVENTAR/UTSTYR 586,250,00
    	6550 - Driftsmateriell 3 402,000,00
    	6580 - LYSLØYPE 8 673,000,00
    	6581 - Lynx 69 Yeti 600 ACE 9 094,000,00
    	7400 - KONTIGENTER 0,002 500,00
    	7500 - FORSIKRING 0,00359,00
    	7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 45,000,00
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 21 800,252 859,00

SUM DRIFTSKOSTNADER 22 051,252 859,00

Sum DRIFTSRESULTAT 12 996,252 859,00

ANNEN FINANSINNTEKT
    	8050 - RENTEINNTEKT -12,00-4,00
Sum ANNEN FINANSINNTEKT -12,00-4,00

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 12 984,252 855,00

Sum ORDINÆRT RESULTAT 12 984,252 855,00

Sum ÅRSRESULTAT 12 984,252 855,00

Sum RESULTAT 12 984,252 855,00

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

Avdeling 6-SKI, periode 0-12

20.04.2021
Side 1 / 1



SALGSINNTEKT
    	3013 - VAFFELSALG -1 500,000,00
Sum SALGSINNTEKT -1 500,000,00

SUM DRIFTSINNTEKTER -1 500,000,00

VAREKOSTNAD
    	4012 - VARER TIL VAFFELSALG 771,000,00
Sum VAREKOSTNAD 771,000,00

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
    	7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 4,760,00
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 4,760,00

SUM DRIFTSKOSTNADER 775,760,00

Sum DRIFTSRESULTAT -724,240,00

ANNEN FINANSINNTEKT
    	8050 - RENTEINNTEKT -43,00-14,28
Sum ANNEN FINANSINNTEKT -43,00-14,28

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR -767,24-14,28

Sum ORDINÆRT RESULTAT -767,24-14,28

Sum ÅRSRESULTAT -767,24-14,28

Sum RESULTAT -767,24-14,28

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

Avdeling 5-BARNETRIM, periode 0-12

20.04.2021
Side 1 / 1



SALGSINNTEKT
    	3002 - UTLEIE KLUBBHUS -600,000,00
    	3003 - MEDLEMSKONTIGENT -28 075,00-20 300,00
    	3004 - TRENINGSAVGIFT -675,00-700,00
    	3005 - LOTTERI -1 920,000,00
    	3006 - SPONSORINNTEKT -70 000,00-10 000,00
    	3007 - AKTIVITETSMIDLER NIF -63 014,00-57 787,00
    	3008 - MOMS-KOMPENSASJON -17 043,000,00
    	3009 - GRASROTANDEL -55 851,34-38 923,43
    	3010 - TILSKUDD -46 000,00-31 059,32
    	3012 - FORDELING MIDLER FRA -7 500,000,00
    	3013 - VAFFELSALG -9 556,00-1 072,00
    	3015 - TURNERING -23 202,00-456,00
    	3016 - EGENANDEL TURNERING -3 300,000,00
    	3017 - BADEVAKT -10 000,00-10 000,00
    	3018 - SALG TOALETTPAPIR -18 320,00-17 460,00
    	3019 - SKIRENN -2 755,000,00
    	3021 - Kaffesalg på kamper -73,220,00
    	3028 - Pallekarmer -160,000,00
    	3076 - Egenandel klubbkolleksjon -3 125,00-679,00
Sum SALGSINNTEKT -361 169,56-188 436,75

SUM DRIFTSINNTEKTER -361 169,56-188 436,75

VAREKOSTNAD
    	4012 - VARER TIL VAFFELSALG 1 597,970,00
    	4014 - ÅRSAVSLUTNING 4 526,352 767,98
    	4015 - TURNERINGER 8 082,912 008,00
    	4016 - Kaffe/vaffel m.m. til kamper 780,510,00
    	4018 - Kjøp Toalettpapir 15 413,4015 827,06
    	4020 - UTGITER  BORTETURNERINGER 13 589,064 500,00
Sum VAREKOSTNAD 43 990,2025 103,04

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
    	6300 - LEIE LOKALER -200,000,00
    	6320 - Kom.avg./renovasjon 4 851,603 004,96
    	6340 - LYS/VARME 10 870,7727 008,63
    	6360 - RENHOLD 236,00173,00
    	6511 - DOMMERUTGIFTER 2 854,403 484,40
    	6540 - INVENTAR/UTSTYR 183 925,844 401,35
    	6550 - Driftsmateriell 3 402,001 551,45
    	6580 - LYSLØYPE 8 673,000,00
    	6581 - Lynx 69 Yeti 600 ACE 9 094,000,00
    	6585 - OVERGANG SPILLERE 0,00100,00
    	6600 - REP/VEDL.HOLD 3 769,8915 667,00
    	6705 - Regnskapshonorar 18 750,0018 907,50
    	6860 - KJØKKENUTGIFTER TIL MØTER 680,600,00
    	6910 - Internett 3 233,752 308,75

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

periode 0-12

20.04.2021
Side 1 / 2



    	7320 - Annonse 350,00350,00
    	7400 - KONTIGENTER 5 000,007 298,00
    	7420 - UTMERKELSER. GAVER O.L. 57 500,000,00
    	7440 - LAGSAVGIFT 6 300,003 225,00
    	7441 - IDRETTSKRETS 0,008 500,00
    	7442 - Lisenser 1 000,001 200,00
    	7443 - PÅMELDING TURNERING 9 200,000,00
    	7500 - FORSIKRING 12 319,0014 288,00
    	7770 - BANK-OG KORTGEBYRER 4 539,512 079,21
    	7790 - ANDRE KOSTNADER 7 914,001 179,80
    	7800 - TAP 45 372,110,00
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 399 636,47114 727,05

SUM DRIFTSKOSTNADER 443 626,67139 830,09

Sum DRIFTSRESULTAT 82 457,11-48 606,66

ANNEN FINANSINNTEKT
    	8050 - RENTEINNTEKT -1 430,31-674,28
Sum ANNEN FINANSINNTEKT -1 430,31-674,28

Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 81 026,80-49 280,94

Sum ORDINÆRT RESULTAT 81 026,80-49 280,94

Sum ÅRSRESULTAT 0,00-49 280,94

Sum RESULTAT 0,00-49 280,94

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
0 - 31.12 0 - 31.12

periode 0-12

20.04.2021
Side 2 / 2



Konto: 12001 - Dyrøy Kommune
Dato F.dato B.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp

Saldo hittil i 2020: 10 000,00
Fakt.nr

11.11.2020 25.11.2020 13 Faktura nr.201835 10 000,00 10 000,00Åpen201835
10 000,00Sum åpne poster denne kontoen: 

Konto: 12039 - Lisbeth Eriksen
Dato F.dato B.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp

Saldo hittil i 2020: -360,00
Fakt.nr

23.10.2020 3000 Betaling -360,00Åpen-360,00201829
-360,00Sum åpne poster denne kontoen: 

9 640,00Totalsum åpne poster kunder

Brøstadbotn IL
2020
Side 1

20.04.2021 09:50:24
merete

Kontoutskrift åpne poster - Kunder pr. 31/12/2020

Konto: 12000 - 12050



Konto: 20029 - Skigruppa
Dato F.dato B.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp

Saldo hittil i 2020: 3 718,00
Fakt.nr

22.04.2020 2029 FREMTIND 200320 -200321 3 718,00 3 718,00Åpen359795688-
3 718,00Sum åpne poster denne kontoen: 

3 718,00Totalsum åpne poster leverandører

Brøstadbotn IL
2020
Side 1

20.04.2021 09:50:50
merete

Kontoutskrift åpne poster - leverandører pr. 31/12/2020

Konto: 20000 - 20056



TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM
    	1100 - KUNSTRESSBANEN 971 916,09971 916,09
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM 971 916,09971 916,09

Sum ANLEGGSMIDLER 971 916,09971 916,09

KORTSIKTIGE FORDRINGER
    	1500 - Samlekonto debitor 1 800,009 640,00
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER 1 800,009 640,00

KONTANTER BANKINSKUDD O.L.
    	1900 - Kasse Allidrett 2 037,002 037,00
    	1901 - KASSE SKIGRUPPE 2 238,000,00
    	1903 - Kassa volleyball 70,0070,00
    	1920 - BANK - HOVEDSTYRE 160 917,86191 834,35
    	1921 - HØYRENTEKONTO - HOVEDST. 184 180,24184 704,24
    	1922 - Kunstgressbanen - 47761839787 517,35517,35
    	1923 - DNB 15039095693 792,69792,69
    	1925 - 4796 08 02450 - VOLLEYBALL 393 112,94395 723,76
    	1930 - BANK - SKIGRUPPA 17 172,3216 555,32
    	1935 - BANK - BARNETRIM 65 625,8765 640,15
    	1940 - BANK - FOTBALL 68 023,1169 535,46
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 894 687,38927 410,32

Sum OMLØPSMIDLER 896 487,38937 050,32

SUM EIENDELER 1 868 403,471 908 966,41

EGENKAPITAL
    	2050 - EGENKAPITAL -1 863 403,47-1 863 403,47
Sum EGENKAPITAL -1 863 403,47-1 863 403,47

LEVERANDØRGJELD
    	2400 - Samlekonto kreditor -5 000,003 718,00
Sum LEVERANDØRGJELD -5 000,003 718,00

Sum KORTSIKTIG GJELD -5 000,003 718,00

SUM GJELD & EGENKAPITAL -1 868 403,47-1 859 685,47

Sum BALANSE 0,0049 280,94

Brøstadbotn IL

Periode 2020

Balanse

Periode 2019
31.12 31.12

periode 0-12

20.04.2021
Side 1 / 1



 
 

 

 

 

 

 

ORGANISASJONSPLAN 

 

 
 

Vedtatt årsmøte 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonsplanen skal være vår «kollektive hukommelse», 

til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i Brøstadbotn Idrettslag. 

 

Organisasjonsplanen skal revideres årlig i forbindelse med årsmøtet. 
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INNLEDNING 
 

 

 

 
Organisasjonsplanen har til hensikt å 

 
 

 Regulere intern organisering 

 Avklare interne ansvars- og myndighetsforhold 

 Definere arbeidsoppgaver 

 Regulere intern og ekstern informasjon 

 Definere utøveransvar og lagets ansvar 

 Bidra til god forvaltning av eiendeler 

 Oversikt over alle vedtatte tillitsverv 
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GRUNNLAGSOPPLYSNINGER 
 

 

 

 

Navn: Brøstadbotn Idrettslag 

Stiftet: 09.04.1936 

Idrett: Fleridrettslag 

Bankkonto: 4796.05.00470 

Bankforbindelse: Sparebanken Nord Norge 

Klubbhus, gateadresse: Fossmoveien 14, 9311 Brøstadbotn 

Organisasjonsnummer: 970 426 671 

Internettadresse: http://www.brostadbotn-il.no 

Epostadresse, leder: leder@brostadbotn-il.no 

Epostadresse, nestleder: nestleder@brostadbotn-il.no 

Epostadresse, kasserer: kasserer@brostadbotn-il.no 

Epostadresse, volleyball: volleyball@brostadbotn-il.no 

Epostadresse, fotball: fotball@brostadbotn-il.no 

Epostadresse ski: ski@brostadbotn-il.no 

Epostadresse, allidrett: allidrett@brostadbotn-il.no 

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 970 426 671. 

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF: 

Registrert tilknytning til Troms idrettskrets. 

Registrert tilknytning til Dyrøy idrettsråd. 

 
 

Historikk om Brøstadbotn IL finnes på http://www.brostadbotn-il.no 

http://www.brostadbotn-il.no/
mailto:leder@brostadbotn-il.no
mailto:nestleder@brostadbotn-il.no
mailto:kasserer@brostadbotn-il.no
mailto:volleyball@brostadbotn-il.no
mailto:fotball@brostadbotn-il.no
mailto:ski@brostadbotn-il.no
mailto:allidrett@brostadbotn-il.no
http://www.brostadbotn-il.no/
http://www.brostadbotn-il.no/
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ORGANISASJONSOVERSIKT  

 

 

 

JAMFØR LOV FOR BRØSTADBOTN IDRETTSLAG §1 

 
 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet 
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ORGANISASJONSOVERSIKT  

 

 
 

 

 

 

 

 

Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet. 
 

 

 

Kjønnsfordeling, jamfør Brøstadbotn Idrettslags lov § 5 

Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer.  

I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. 

Årsmøtet

Hovedstyret

Kontrollutvalg

2 repr.
Valgkomite

Hallstyret 

2 repr.



7 

ÅRSMØTET 
 

 

 

 

Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 

 

 
Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i Brøstadbotn Idrettslags lov § 13. 

 

 
Innkalling til årsmøtet skal skje én måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på nettet eller i 

avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet 

og sakspapirene skal sendes ut én uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt 

medlemskontingenten og er over 15 år. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer 

under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 

hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. 

 

 
Protokoll fra årsmøtet legges ut på http://www.brostadbotn-il.no , samt sendes til: 

 Troms idrettskrets 

 Sparebanken Nord Norge 

 De særkretser idrettslaget er tilsluttet 

 

 
Opplysninger i Brønnøysundregisteret skal oppdateres i etterkant av årsmøtet. 

http://www.brostadbotn-il.no/
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HOVEDSTYRET 
 

 

 

 

Hovedstyrets oppgaver: 

 
 

- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 

samt oppgaver beskrevet i Brøstadbotn Idrettslags lover. Styret har ansvar for at det 

finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben 

- Gjennomføre årsmøte og iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre 

overordnede idrettsmyndigheter 

- Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad 

- Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse til gruppene. 

- Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

- Ansvar for klubbhus (organisering, utleie, vedlikehold) 

- Idrettstellinga 

- Innkreving av kontingent og treningsavgift på vegne av gruppene. 

- Gjennomføre årsmøte 

- Strategi/ klubbutvikling for BIL 

- Sponsoravtaler / oppfølging klubbkolleksjon 

- Ansvarlig for WEB-siden 

- Søke om MVA-kompensasjon 

- Formidle kurs-tilbud til aktive og trenere / oppmenn / styremedlemmer 

- Politiattest. 

- Være idrettslagets representanter ovenfor samarbeidspartnere / kommunen 

- Organisere felles dugnader for alle gruppene ved behov. 

- Utarbeide felles regnskap for alle avdelingene. 

- Grasrotandelen – rekruttering av tippere 

- Ansvar for oppbevaring av protokoller, medlemsregister etc 

- Rapportering av endringer av post og epostadresser 

- Oppdatere nytt styre i idrettsregistreringen på nett. 
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Hovedstyret: 

 

Møter i hovedstyret etter innkalling som representant for gruppen. 

Dersom leder ikke kan møte bør en annen i gruppa forespørres. 

Stille på møter i gruppens krets. 

 

Ansvar for innmelding av lag til kretsen/forbundet innen fristen. 

For fotball er dette: https://fiks.fotball.no/ 
 

Samordne sin gruppes behov for hall tid i Dyrøyhallen, og melde dette inn til utleier innen fristen. 

Søke aktivitetsstøtte fra kommunen. 

Melde inn antall aktive fordelt på kjønn og alder pr 31.12. til hovedstyret for registrering til idrettstellinga. 

Oppdatert oversikt over trenere og oppmenn skal formidles hovedstyret. 

Videreformidle informasjon om kurs til trenere / oppmenn. 

 

Oversikt over aktive sendes kasserer ca. 1 mnd. etter sesongstart. Oversikt skal inneholde fødselsdato og 

navn på en foresatt, samt telefon og epostadresse. 

 

Arrangere eventuell avslutning for de aktive i gruppen. 

Påmelding til turneringer, betalinger/påmeldingsavgift. 

Avholde møter med trenere og oppmenn i løpet av året. 

 

Gruppen som helhet: 

 

Rekruttering av aktive, trenere og oppmenn. 

 

Oppfølging av trenere og oppmenn. Se til at de fungerer, og være støttespillere. 

Organisere turneringer. 

Innkjøp av utstyr utenom drakter, det vil si baller, kjegler etc. 

 

Ta vare på utstyr og drakter. Alt av drakter skal samles inn etter sesong og oppbevares på klubbhuset. 

Delta i, og organisere, dugnadsarbeid for å skaffe inntekt til gruppen. 

Kasserer i gruppen: 

 
 

Ansvar / signatur for gruppens bank-konto. 

 
Ta vare på alle bilag, kvitteringer etc. og levere til regnskapsansvarlig med jevne mellomrom. 
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Trenere og oppmenn er ansvarlig for: 

 Kjørelister. Sjåfører bør ha hatt lappen i 3-5 år.

 Gjennomføring av treninger og kamper

 Skaffe dommere

 Gi beskjed til styret om manglende utstyr

 Påse at banen er klargjort før kamp (gjelder fotball)

 Skaffe noen i eget sted, om du ikke kan gjøre det som er planlagt 

Foreldre kan regne med å måtte hjelpe til med noe av dette.
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VALGKOMITÉ 
 

 

 
 

Valgkomiteen skal minimum bestå av to medlemmer og to varamedlemmer. 

Valgkomiteen kan utvides med f.eks. medlemmer oppnevnt av gruppene. 

Valgkomiteen bør ha god kunnskap om idrettslagets aktiviteter og organisering. 

 
Styret har ansvar for at valgkomiteen får beskjed i god tid, at liste over de som er på valg er 

tilgjengelig, at valgkomiteen får tilgang til medlemsoversikten og at organisasjonsplanen er tilgjengelig. 

 
Valgkomiteen må starte arbeidet i god tid ved at leder innkaller. Komiteen skal utarbeide forslag på 

kandidater. Organisasjonsplanen skal brukes aktivt slik at de som blir forespurt vet hvilke oppgaver de er 

tiltenkt. 
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MEDLEMSKAP I BIL 
 

 

 
 

Alle som driver organisert idrett i Brøstadbotn IL skal være medlemmer. 

 
Medlemskap i BIL er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 

Innmelding gjøres via http://www.minidrett.no 

Se øvrig info på http://www.brostadbotn-il.no 
 

 

 

Medlemmer under 15 år må også ha en foresatt som medlem. 

 
For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet, må medlemmet være over 15 år, ha vært tilsluttet 

idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt kontingent. 

 
Medlemskap i BIL kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og 

får virkning når den er mottatt. 

 

Er medlemskontingent ikke betalt de siste 2 år, bortfaller medlemskapet.  

http://www.minidrett.no/
http://www.brostadbotn-il.no/
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ÅRSHJULET ‐  HOVEDOPPGAVER 
 

 

 

 

 

 
 

Hva Hvem Innen 

Hoved utsendelse kontingent Medlemsansvarlig hovedstyret Januar/ februar 

Idrettsregistreringen til NIF Leder hovedstyret Innen 30. april 

Avholde årsmøte Leder hovedstyret Innen 31. mars 

Melde på lag aldersbestemt fotball Leder fotballrepr. i styret Innen frist 

Melde på lag aldersbestemt 

volleyball 
Leder volleyballrepr. i styret Innen frist 

Dugnad klubbhus 
Hovedstyret 

Mai 

Klargjøring kunstgressbanen før sesongstart. 
Hovedstyret 

Mars/april 

Styremøter Leder hovedstyret Jevnlig, etter behov. 

MVA-kompensasjon Kasserer hovedstyret Innen 30. april 

Søknadsfrist aktivitetsstøtte Dyrøy 

Kommune 
Hovedstyret Mai 

Spillemiddelsøknader Hovedstyret 15. nov. 
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ANLEGG 
 

 

 
 

Klubbhuset og kunstgressbanen. 

 
Dyrøyhallen SA (Sameie med Dyrøy kommune og andre andelshavere). 

Lysløypa Brøstadbotn- Espenes. 

Sandvolleyballbanen. 
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FORSIKRING 
 

 

 

 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund eller som deltar i organisert aktivitet i 

klubbens/lagets regi er forsikret opp til de blir 13 år. 

Se: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx 

 

NIF krever at alle klubber forsikrer seg mot underslag. 

Klubbhuset er skadeforsikret hos Sparebanken Nord-Norge. 

Snøskuter (EX2714, LYNX YETI 600 4-TEC, 2012) er forsikret hos Sparebanken Nord-Norge. 
 

 
 

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx
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ØKONOMI 
 

 

 
 

Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi. 

 

Hovedstyret i samarbeid med aktivitetsrepresentant er ansvarlig for å sette opp budsjett i forkant for sin 

hovedsesong, ut fra forventet aktivitet. 

 

All aktivitet må bidra til å skaffe inntekter til sin aktivitet.  

 

 
Vi har en målsetting om at drifta av idrettslaget totalt sett skal vise overskudd. 
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REGNSKAP 
 

 

 

 

Hovedstyret er ansvarlig for økonomien. 

 
Klubben skal føre et regnskap der hver aktivitet er en avdeling i regnskapet. Dette i henhold 

til regnskapsloven. 

 
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører 

klubbens medlemmer inn på personlige kontoer. 

 
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 

 
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, vedkommende skal da levere inn 

reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger. 

 
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut. 
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KLUBBDRAKTER OG PROFILERING 
 

 

 
 

Klubblogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se http://www.brostadbotn-il.no for informasjon om historien bak logoen. 

 

 

Klubbfargene skal benyttes i draktene. 

 

 
Trykk på draktene skal være godkjent av Hovedstyret. 

http://www.brostadbotn-il.no/
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RETNINGSLINJER VEDRØRENDE STØTTE TIL  ENKELTUTØVERE 
 

 

 

 

Søknader om reisestøtte etc. skal avgjøres av hovedstyret. 

 
Alle som mottar støtte fra BIL må kunne profilere klubben på en god måte. 

 
Avtaler som inngås skal inneholde spesifikke punkter om betingelser for støtten og evt. gjenytelser. 

 
Støtten er særlig tiltenkt unge talent som kan representere klubben på en god måte innenfor sin 

idrett, og som har behov for støtte for å kunne delta i et arrangement eller en konkurranse som er 

kostnadskrevende. 

 
Støtte kan gis til medlemmer som ikke har tilbud i klubben innenfor sin idrett. 
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POLITIATTEST 
 

 

 

 

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for 

innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. 

Arbeidsoppgaver for politiattestansvarlig: 

 
 Finn ut hvem i klubben det skal innhentes politiattest fra og lag en oversikt over disse

 Fyll ut følgende skjema og send til de aktuelle personene du skal innhente politiattest fra.

 Legg ved en beskrivelse av hvordan den enkelte går frem for å søke, og legg også ved følgende link. 

Det tar maks 2 minutter å søke om politiattest på nett.

 Personer under 18 år må sende søknaden per post. For denne gruppen sendes samme skjema med 

egen informasjon om at søknaden må sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og 

politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.

 Det er viktig at den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester lager et godt system for 

oppfølging av disse. Det skal lagres opplysninger om hvem som er avkrevd politiattest, at den er 

fremvist og dato for fremvisningen. Nye personer/trenere må legges inn i oversikten, og de som 

allerede har levert må levere på nytt hvert 3. år. Det er også anledning til å be om ny attest dersom en 

person skal utføre nye oppgaver i klubben.

 

 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et 

tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med 

mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. 

Den nedre grense er 15 år. Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at 

de(n) må ha politiattest. Personer søker selv om politiattest, og må fremvise attesten for den 

styreoppnevnte. 

 
Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at 

attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

 
I Brøstadbotn IL skal trenere, oppmenn, badevakter, og andre som har direkte ansvar overfor 

mindreårige aktive utøvere avkreves politiattest. 
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NYTTIGE INTERNETT LENKER 
 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/ 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ 

http://www.skiforbundet.no/kretser/troms/sider/troms.aspx 

http://www.volleyball.no/regioner/nord/Sider/volleyball.aspx 

http://www.fotball.no/Kretser/troms/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/
http://www.skiforbundet.no/kretser/troms/sider/troms.aspx
http://www.volleyball.no/regioner/nord/Sider/volleyball.aspx
http://www.fotball.no/Kretser/troms/
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VEDLEGG TIL ORGANISASJONSPLANEN 
 

 

 

 

 Drifts og vedlikeholds instruks for kunstgressbane 
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