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HAMAR IDRETTSLAG 
ÅRSBERETNING FOR 2014 

 

HOVEDLAGET 
 

Administrasjons-utvalgets (AU) og 

hovedstyrets (HS) sammensetning: 
 

AU har i perioden bestått av:  

Truls Norderhaug (leder)  

Ragnhild Synstad (nestleder) 

Ann Helen Bjørnstad (kasserer)  

Carl Jørgen Nordberg (styremedlem) 

Kjell Karlsen (styremedlem) 

Arve Sjølstad (varamedlem) 

Bjørn Terje Andersen (varamedlem)  

 

Bo Norseng (daglig leder/forretningsfører/sekretariat). 

 

Regnskapsføring 
Regnskapet for året 2014 er ført av Ann Helen Bjørnstad. Hun har også ført regnskap for flere av 

gruppene i laget. Det er engasjert ny regnskapsfører fra 1.1.2015.   

 

Revisor 
Sandberg Revisjon AS har hatt ansvaret for å revidere hovedlagets og gruppenes regnskaper for 

2014.  

 

Hovedstyre 

Hovedstyret har i.h.t. lovene bestått av AUs medlemmer og gruppenes  

ledere. Daglig leder Bo Norseng og banemester Ole Jakob Skaug har møtt fast på AU og 

Hovedlagets møter. Utvalgslederne har deltatt på enkelte hovedstyremøter. 

 

Daglig ledelse / drift 
Bo Norseng har hatt det daglige driftsansvaret, og har utført forskjellige administrative tjenester 

både internt og eksternt for hovedlaget og gruppene. Utøvelsen av denne virksomheten er utført 

på grunnlag av og i samsvar med den avtale som er inngått.  

 

Det har vært løpende kontakt, først og fremst på mail, mellom medlemmene av AU og mellom 

disse og lagets administrative leder, noe som har medført en effektiv oppgaveløsning til beste for 

Hamar Idrettslag.  

 

Rapportering til det offentlige, utfylling av søknader, løpende kontakt med representanter for 

gruppene er viktige funksjoner lagets administrative leder ivaretar. Ved siden av oppfølging av  

klubblokalene i Ankerskogen har det vært lagt ned en betydelig innsats i forbindelse med 
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nødvendig vedlikehold av Ankerskogen Tennishall  og ikke minst den avsluttende fasen av 

utbyggingen på Børstad. 

 

AU har hatt den daglige styreledelsen av laget, og det har i den sammenheng vært avholdt en 

rekke mindre møter og samtaler, både eksternt og internt i laget, utover AU- og HS-møter. 

 

Administrasjon  
AU har etter årsmøtet våren 2014 avholdt styremøter etter behov. Det ble avholdt 3 møter høsten 

2014 og 3 møter våren 2015. Hovedstyret har i perioden mellom årsmøtene hatt 2 møter. 

Fremmøtet av tillitsvalgte i AU har vært meget tilfredsstillende. Det er ellers positive at det har 

vært bedre frammøte enn på lenge på HS-møtene.  

 

I løpet av året har friidrettsanlegget på Børstad (Hamar Idrettspark) blitt ferdigstilt og det er lagt 

nytt kunstgress på fotballbana.  Hamar Idrettslag har forhandlet med Hamar kommune om en ny 

driftsavtale, men denne er foreløpig ikke på plass.  

 

Fotballgruppa (= Rune Stenberg) har stått for utleien av kunstgressbana gjennom året og har lagt 

ned en formidabel innsats i den sammenheng. En innsats Hamar kommune har gitt svært positiv 

tilbakemelding på.  

 

Den offisielle åpningen av friidrettsanlegget vil skje lørdag 23.5.2015. Det vil da bli arrangert et 

elitestevne hvor Hamar IL er medarrangør.  

 

Økonomi  

Det fremlegges en egen økonomisk årsrapport og regnskap for hovedlagets virksomhet på 

årsmøtet. Det blir i tillegg gitt en egen uttalelse fra lagets kontrollkomité.  

 

Grupper og utvalg  
Det foreligger årsberetninger og regnskap fra alle lagets grupper.  

 

Medlemstall 
Lagets totale medlemstall per 31.12.2014 var 2.170. En øking på hele 450 fra 2013. Det er 

svømmegruppa og turn som står for den største delen av oppgangen på samme måte som de også 

hadde den største nedgangen i 2013. Begge deler henger sammen med ombyggingen i 

Ankerskogen, som nå er blitt ferdigstilt.  

 

Fremtidsutsikter, planer og utfordringer 

Selv det som har vært beskrevet som utfordringer de senere årene har kommet på plass, gode 

forhold for friidrett og fotball i Hamar Idrettspark og vedlikehold av tennishallen, er det naturlig 

nok fortsatt utfordringer for laget. Denne gangen har det imidlertid et positiv fortegn: Å ivareta 

alle de nye, unge utøverne som har meldt seg inn på en god måte.  

 

Nå som anleggssituasjonen har blitt en helt annen vil det også være mulig å holde mer fokus på 

organiseringen og driften av laget. Noe av dette vil dere merke allerede på dette årsmøtet. 

 

Styret takker alle HIL-medlemmer for et godt år. Vi ønsker lykke til i det nye driftsåret –  

Hamar ILs 128. i rekken! 

Hamar 5. mai 2015 

 

 

Truls Norderhaug 

Leder av hovedlaget 


