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Dagsorden 

1. Åpning 

Innledning v/leder 

Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 

2. Møteledelse 

 

a) Valg av møteleder 

b) Valg av sekretær til å skrive referat 

c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

 

3. Behandling av styrets årsmelding 2015-2016 

 

4. Behandling av regnskap for regnskapsåret 2015 

 

5. Behandling av innkomne forslag 

Ny lovnorm Norges Idrettsforbund – nye vedtekter for Hamar Idrettslag 

6. Fastsettelse av gruppeavgift for 2016 

 

7. Budsjettforslag 2016-2017 

 

8. Valg – valgkomiteens innstilling 
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Sak 3  Styrets årsmelding 2015-2016 

Administrasjon 
 

Årsmøtet for 2015 ble avholdt i HIL-huset Hamar Idrettspark 26. mars 2015. 

Etter valget, med påfølgende konstituering, ble styrets sammensetning slik:   

Bjørn Terje Andersen  leder    valgt for 1 år (2015)   på valg  

Jenny Ervik   nestleder  valgt for 2 år  (2014-2015)  på valg  

Øystein Bakken Vold  styremedlem  valgt for 2 år (2015-2016)  

Finn Ansgar Haneberg styremedlem  valgt for 2 år (2015-2016)   

Line Hoff   styremedlem  valgt for 2 år (2014-2015) på valg 

Ingvald Straume  varamedlem   valgt for 1 år (2015)  på valg 

 
Styret har i perioden avholdt 6 styremøter samt hyppig dialog gjennom sesongen for å 
koordinere gruppas aktivitetsnivå. 

Valgkomite 

Valgkomite ble ikke oppnevnt. 

Økonomi 

Medlemmer og gode støttespillere har bidratt til gjennomføring av våre arrangement og 
andre dugnadsaktiviteter. Overskuddet fra denne dugnadsinnsatsen gjør det mulig å gi 
betydelig støtte og subsidiering til alle våre løpere gjennom sesongen 2015-2016. 

Alle våre løpere er gitt støtte gjennom: 

 Stipend Kristian Aabakken kr 12.500,- for å delta Norges Skøyteakademi 

 Stipend Sander Eng Strand og Ivar Refsdal kr 5.000,- pr løper for å delta på 
treningssamarbeid gjennom Hedmark skøytekrets. 

 Alle løpere har denne sesongen fått sesongkort verdi kr 2.200,-. 

 Klubben har dekket utvidet lisens for alle løpere fra klasse 12 år kr 650,- til kr 850,-. 

 Klubben dekker startkontingenter for alle løpere varierende fra kr 100,- til kr 250,- pr 
distanse. 

 Reisestøtte NM/LM inntil kr 2.000,-. 

 Reisestøtte til Viking race kr 3.000,- pr løper 
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En utfordring i forhold til sesongen 2016/2017 kan bli likviditet da Sommerløpet ikke blir 
avviklet i og med legging av nye kjølerør i Vikingskipet. Dette kan kompenseres ved å ha et 
åpningsstevne okt/nov i 2016. 

For øvrig henvises det til detaljert regnskap pr 31.12.2015. 

Representasjon 

Leder og nestleder deltok på NSFs skøyte ting juni 2015 på Gol.  

Leder/styremedlemmer har deltatt i møter brukerutvalg Vikingskipet med fokus på fordeling 
av baner/treningstider.  

Medlemstall og æresmedlemmer 

Medlemstallet er:    54 
Hvorav aktive løpere   25 
Æresmedlemmer   14 
Familie og støttemedlemmer  15 

 

Skøytegruppen har 14 æresmedlemmer: 

Arne Jacobsen, Per Sandlie, Dag Fornæss, Ivar Martinsen, Martin Holtung, Amund Sjøbrend, 
Olav Bakkestuen, Børre Rognlien, Hans Johansen, Oddbjørn Ervik, Thormod Ervik, Vidar 
Lindstad, Johs Wetten og Eskil Ervik. 

Sammendrag fra treningsgruppen 

Lisensregistrerte løpere pr 1. mars 2016  

 
Klasse Jenter/kvinner Gutter/menn Sum 

Rekrutter 4 4 8 

10 år 1 3 4 

11 år 0 0 0 

12 år 0 1 1 

Junior C 2 4 6 

Junior B 1 1 2 

Junior A 0 0 0 

Senior/Veteran 2 2 4 

Totalt 10 15 25 

 
Norges skøyteakademi 
 
Kristian Aabakken har denne sesongen deltatt på treningssamarbeid i regi av Norges 
skøyteakademi sammen med løpere fra hele landet. Norges skøyteakademi har hatt sin base 
på Hamar denne sesongen. 
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Kretslag i regi av Hedmark skøytekrets 
 
Sander Eng Strand og Ivar Refsdal har deltatt i treningssamarbeidet med kretslag med løpere 
fra Gjøvik, Stange, Sand og Kongsvinger.  
 
Skøytegruppa 
 
Styret starten en prosess vinteren 2014 mht å få engasjert hovedtrener med høy skøytefaglig 
kompetanse. Martin ten Hove ble engasjert våren 2014 med en intensjon om 5 års 
samarbeid. Dette samarbeidet ble for sesongen formalisert i en ny avtale med ISKATE for 
sesongen 2015-2016.   
 

 Utvikle egne trenere i Hamar IL skøytegruppe mht treningsmetoder og være en 
mentor for våre egne trenere 

 Utarbeide langsiktig sportslig plan for skøytegruppa 

 Trene løpere sammen med våre egne trenere 

 Organisere skoleprosjekt for grunnskolen i Hamar som en del av 
rekrutteringsarbeidet  

 Legge til rette for ungdomsutveksling løpere fra HIL og løpere fra Groningen 

 Legge til rette for samarbeid Hedmark skøytekrets og klubbene om trenerutvikling i 
forbindelse med kretssamlinger 
 

I avtalen ligger det et fellespunkt om å tre ut av avtalen både mht skøytegruppas økonomi 
men også en vurdering til forhold til nytte. Styret har valgt å gå ut av avtalen etter sesongen 
2015-2016 etter en vurdering av kost-nytte. 
 
Egne trenere i skøytegruppa har denne sesongen vært Jenny Ervik med hovedansvar for 
juniorløperne.  
 
Øystein Bakken Vold, Finn Ansgar Haneberg og Jan Magne Brenden har denne sesongen 
fulgt opp de yngste løperne. 
 
Sportslig utvikling 
 
Ut fra hver enkelt løpers forutsetning har så å si alle hatt en flott framgang med mestring, 
glede og fint fellesskap. Hamar IL skøytegruppe er nå en av de største klubbene i landet mht 
deltakelse på de store skøytearrangementene.  
 
Flotte prestasjoner av Kristian Aabakken som vinner av NorgesCupen senior 2015-2016. 
Sander Eng Strand som gjør seg bemerket nasjonal- og internasjonal i sterk konkurranse med 
hollandske løpere. Nevner her 2. plass sammenlagt Vikingrace (vinner 1500). Vinner alle 
distanser under LM i Bergen, men også meget god prestasjon i Landskampen Norge, 
Nederland, Tyskland.  
 
På landmesterskapet i Bergen deltok også Bendik Mauseth, Emilie Ervik, Emil Ervik og Mina 
Hoff Flensborg på Landsmesterskapet i Bergen med flotte prestasjoner av hver enkelt løper.  
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Norges Skøyteforbunds forbundsgruppe 2014/2015 
 
Hamar IL skøytegruppa har ikke hatt noen løpere i NSFs forbundsgruppe denne sesongen. 
 
Istreningen:  
Denne sesongen har vi hatt stabile treningsforhold i Vikingskipet med faste treningskvelder. 
 
Juniorløperne gjennomførte en treningsleir høstferien 2015 i Bjugn. 
 
Stevnedeltakelse:  
Løperne har deltatt i alle skøytestevner som er blitt avholdt i Vikingskipet.  
Ellers vi hatt løpere på stevner i Asker, Tønsberg, Drammen, Stavanger, Bjugn, Kongsvinger, 
Jevnaker etc. 
 
I tillegg følgende stevner: 
 

 NM allround i Stavanger 2015: Kristian 

 Deltagere i LM Bergen 2016: Emilie, Sander, Bendik, Emil, Mina  

 Deltakere i NM enkeltdistanser Hamar 2016: Kristian   

 Deltagere i Vikingrace 2014: Sander  

 Deltakere i NC gjennom sesongen: Kristian  

 Deltakelse Landskamp Norge, Tyskland, Nederland: Sander 

 Deltakelse Landskap Norge, Sverige, Finland, Danmark: Sander 

 

Arrangement  

Vi har stått som arrangør for flere skøyteløp gjennom sesongen: 

 Sommerløpet  antall deltakere 224 

 NC 4   antall deltakere  117 

 Hamarlekene  antall deltakere 320 

 NM enkelt  antall deltakere   80 

Vi har fått utelukkende mottatt positive tilbakemeldinger fra overdommere og teknisk 
delegerte, og fra deltakende klubber og løpere i gjennomføringen av disse stevnene. 
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Sesongen 2016-2017 ++ 

Viktige rammebetingelser er på plass for å utvikle skøytegruppa videre.  

Styret vil peke på noen forutsetninger og utfordringer: 

 Vi opplever en økende medlemstilslutning. 

 Vi har fått på plass en sunn økonomi, men resten av 2016 noe anstrengt likviditet i og 
med at vi mister Sommerløper 2016. Dette kan kompenseres med nytt løp okt/nov 
når Vikingskipet åpner for kommende sesong.  

 Vi har forutsigbare is perioder i Vikingskipet fram til 2020. 

 Etablering av Wang Toppidrett på Hamar fra 2015 kan gi positive effekter for 
skøytegruppe med tilgang til skøytefaglig kompetanse. 

 Rekruttering og skøyteskole  
 

Oppsummering 

Styret takker alle for stort engasjement og innsats i året/sesongen som har gått. Dette 
gjelder løpere, trenere, funksjonærer, foreldre og foresatte.  

Styret ser positivt på videre drift i klubben og alt ligger til rette for sportslig framgang i 
Hamar IL skøytegruppe. 

 

Hamar, 29. april 2016 

 

Bjørn Terje Andersen   Jenny Ervik   Finn Ansgar Haneberg 
Leder     Sportslig leder   Styremedlem 

 

Øystein Bakken Vold   Line Hoff   Ingvald Straume  

Styremedlem    Styremedlem   Varamedlem 
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Sak 5 Innkomne forslag 

Organisasjonsutvikling i Hamar Idrettslag 

Hamar Idrettslag må tilpasse vedtektene i hht ny lov norm fra Norges Idrettsforbund. 
Spørsmålet har vært om Hamar Idrettslag skal videreføre en fleridrettslagsmodell slik vi 
kjenner denne i dag, eller at grupper går ut og danner sine selvstendige enheter – såkalt 
allianseidrettslag. Kriteriene som Norges Idrettsforbund legger til grunn er betydningen av 
økonomisk risiko og elitesatsing. 

Ingen av gruppene i Hamar Idrettslag kan sies å drive innenfor en elitesatsing ei heller drift 
av gruppene forbundet med høy risiko. Hamar Idrettslag som gruppe har en solid 
egenkapital i form av bankinnskudd.  

Forslag til nye vedtekter vil bli lagt fra for årsmøtet i Hamar Idrettslag 12. april som blant 
annet innebærer at det velges ett styre for hele laget. Dette styret har ansvar for hele lagets 
virksomhet. Men for å få en effektiv drift vil det bli delegert til gruppene om gjennomføring 
av gruppens virksomhet. En slik delegering baseres på tidligere årsregnskap, handlingsplan 
og budsjett.  

Gruppene vil kunne ha sine egne gruppestyrer med en fleksibilitet i forhold til antall 
medlemmer. Gruppene vil kunne ha sine «særårsmøter» men det er årsmøtet i Hamar 
Idrettslag som blir det offisielle årsmøte med godkjenning av årsmelding, regnskap budsjett 
og valg for alle gruppene. En svært viktig sak blir å få på plass et felles 
regnskap/økonomistyring og medlemsregister i Hamar Idrettslag slik at styret i Hamar 
Idrettslag og gruppene får en bedre økonomistyring og kan følge opp sin aktivitet på en 
betryggende måte. 

Årsmøte i Hamar IL skøytegruppen støtter forslag til nye vedtekter for Hamar Idrettslag. 

Med henvisning til forslag til nye vedtekter – valg til styret i gruppene gis det rom for 
tilpasning i forhold til gruppens størrelse. 

For Hamar IL skøytegruppe foreslås det et styre/arbeidsutvalg på 3 -5 personer til å lede 
gruppens virksomhet, herunder kjøp av regnskap/økonomitjenester for å redusere 
belastningen på enkelt personer i styret. 
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SAK 8 

VALG INNSTILLING (sesonger) 

 

NN    leder,    valgt for 1 år   (2016-2017) ny 

Eli Skyberg   styremedlem  valgt for 2 år  (2016-2018) ny  

Øystein Bakken Vold  styremedlem  valgt for 2 år (2015-2017)  

Finn Ansgar Haneberg styremedlem  valgt for 2 år (2015-2017)   

Rune Strand   styremedlem  valgt for 2 år (2016-2018) ny 

NN    varamedlem   valgt for 1 år, (2016-2017)  ny 

 

Valgkomite til årsmøte i 2017: 

Line Hoff 

Linda Øksendal 

 

Hamar, 29. april 2016 

Bjørn Terje Andersen 

Fungert som valgkomité 


