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Dagsorden  

På bakgrunn av Vedtekter for Vind IL §13-16 foreslås følgende 

dagsorden: 

1. Godkjenne stemmeberettigede 

2. Vedtakelse av forretningsorden 

3. Godkjennelse av innkalling 

4. Godkjennelse av saksliste 

5. Valg av årsmøtedirigent 

6. Valg av årsmøtets sekretær 

7. Valg av 2 desisorer til å signere årsmøteprotokoll 

8. Behandle årsmeldinger 

9. Behandle regnskap for 2017 

10. Noter til regnskapet 

11. Behandle balanse for 2017 

12. Kontrollkomiteens beretning 

13. Uttalelse fra ledelsen i vedr. regnskapet 

14. Revisors beretning 

15. Behandle innkomne forslag, inkl. å fastsette medlemskontingent for 

2019 

16. Behandle idrettslagets budsjett for 2018. 

17. Valg 
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1. Godkjenne stemmeberettigede. 

 

2. Godkjennelse av innkalling. 

a. Styrets forslag: Innkallingen godkjennes. 

 

3. Godkjennelse av saksliste. 

a. Styrets forslag: Innkallingen godkjennes. 

 

4. Vedtakelse av forretningsorden. 

a. Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes. 

 

5. Valg av årsmøtedirigent. 

a. Styrets forslag: Øystein Schjellerud. 

 

6. Valg av årsmøtets sekretær. 

a. Styrets forslag: Ketil Gjerde. 

 

7. Valg av 2 desisorer til å signere årsmøteprotokoll. 

a. Velges blant de fremmøtte på årsmøtet. 
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8. Årsmeldinger 
a) Hovedstyret 

 

 

 

Styret 

Styret har i 2017 bestått av: 
Leder RichardSøfteland Jensen 

Nestleder Jogrim Ristebråten 

Leder fotball Tone Pettersen 

Leder ski Pernilla Egedius 

Styremedlem Jens Petter Markestad 

Styremedlem Anders Myhre 

Styremedlem Jon Nikolai Rønningen 

Styremedlem Arnstein Kolve 

Varamedlem Ole Henrik Evensen 

Varamedlem Knut Arild Bakke 

Varamedlem Eivind Merok 
Styret har i 2017 hatt 10 styremøter og behandlet 99 saker. 

Generelt 

2017 har i likhet med de foregående år vært et svært aktivt år for Vind Idrettslag 
både sportslig og anleggsmessig. 

Idrettslaget opplever fremdeles økning i medlemsmassen, og stadig flere 
benytter anleggene på Vind året rundt. Vind Idrettslag som definert 
breddeidrettslag tilbyr en trygg, god og solid arena for idrettsutøvelse og 
utvikling av ferdigheter, samt en sosial møteplass for både små og store. Det 
er lov å være god og det er lov å være med. Flest mulig lengst mulig er den 
bærende visjonen og målsetningen i alt arbeidet som utføres på Vind. 

Anlegget vårt er fylt med aktivitet hele året. Hoveddelen av aktiviteten er 
naturligvis organisert gjennom det brede tilbudet som Vind Idrettslag gir sine 
medlemmer. I tillegg til den organiserte aktiviteten benyttes anlegget i stor 
utstrekning til uorganisert aktivitet, dvs. den aktiviteten som ivrige barn, unge 
og voksne selv tar initiativ til, og som ytterligere bidrar til utvikling av 

Årsberetning 2017 
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ferdigheter og sosialt felleskap. Dette er et godt bevis på at folk trives på 
Vindplassen, og at klubben har lyktes med å etablere et godt tilbud til bydelens 
befolkning. 

Klubbens mål er å stadig vedlikeholde og utvikle gode aktivitets- og 
treningstilbud til medlemmene, og legge til rette for at stadig flere barn, unge 
og deres foresatte vil velge å delta i og bidra til klubbens aktiviteter på fritiden. 

Medlemstall 

Pr 31.12.2017 hadde Vind Idrettslag 1220 medlemmer, og er ifølge 
idrettskretsen fremdeles Opplands største idrettslag 

Bemanning 

Idrettslagets administrasjon har i 2017 bestått av daglig leder Ketil Gjerde 
(100% stilling), markeds- og arrangements ansvarlig Andreas Lotterud (100% 
stilling), Kolbjørn økonomiansvarlig Kolbjørn Asphaug (50% stilling), 
FFO/Akademileder Thomas Andersen (50 % stilling) og vaktmester Rune 
Stenvold (25% stilling). 

De ansatte i administrasjonen i Vind Idrettslag gjør fortsatt en svært god jobb 
for klubben, og gir et meget godt og viktig bidrag til planlegging, 
tilrettelegging, gjennomføring og drift av alle våre aktiviteter, både sommer og 
vinter. De styrker vår organisasjon på en positiv måte, og deres arbeid knyttet 
til aktivitet, arrangement, anlegg, økonomi, marked, organisasjon mv. er 
avgjørende for at klubben skal driftes på en forsvarlig og god måte. 

Ketil Gjerde har i 2017 hatt sitt første hele år som daglig leder i Vind IL. Ketil 
har markert seg som en tydelig leder med stor arbeidskapasitet og et glødende 
engasjement for Vind Idrettslag, dets medlemmer og aktivitet. 

Kolbjørn Asphaug har i år som tidligere år hatt full kontroll på økonomien, 
bilagene og regnskapene, i tillegg til en rekke andre oppgaver han jevnlig utfører 
både som ansatt og frivillig hos oss. En uvurderlig ressurs for idrettslaget. 

Etter endringer og utvidelser i løpet av 2016, har vi i 2017 hatt en stabil og 
god bemanning i administrasjonen i 2017. Det er jobbet godt med å integrere 
den nye stillingen som markeds- og arrangementsansvarlig i den daglige 
driften, og Andreas Lotterud har gitt innhold og funksjon til stillingen i tråd 
med den stillingsutlysningen som styret besluttet i 2016. Han har markert seg 
som en meget dyktig markeds- og arrangementsansvarlig, og har gjennom sitt 
arbeid tilført klubben betydelig verdi både økonomisk, administrativt og på det 
menneskelige plan. 

Thomas Andersen har sørget for at Vind Idrettslag også i 2017 har levert et svært 
god FFO/Akademitilbud til unge, lovende fotballspillere. 

I tillegg har vi også i 2017 hatt hjelp av ressursgruppa med Kåre Martinsen i 
spissen, og som på sedvanlig vis har levert en anselig mengde dugnadstimer 
på Vindplassen, ikke minst ved å vedlikeholde og utvikle anlegget vårt, 
opp/nedrigging av skistadion mv. Ressursgruppa fortsetter å tilføre idrettslaget 
store verdier hvert eneste år og sparer oss for store kostnader, samtidig som 
deltakerne i gruppa synes å ha en trivelig og sosial møteplass knyttet til 
dugnadsaktiviteten. Vind Idrettslag er svært takknemlig for deres uvurderlige 
innsats. 
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Økonomi 

Økonomien i klubben er god, og styret kan også i år presentere et overskudd. 
Vi har gjennomgående i løpet av 2017 hatt en tilfredsstillende likviditet som 
sikrer at idrettslaget er i stand til å gjøre opp sine løpende forpliktelser, og vi 
har en solid egenkapital. Dette takket være bla. god økonomistyring, godt 
gjennomførte arrangementer, planmessig sponsorarbeid og økte inntekter i 
form av stadig økende medlemsantall. 

Organisasjon 

Vind består av et hovedstyre og 7 undergrupper; anlegg, økonomi, 
organisasjon, langrenn, herunder truger, fotball, amerikansk fotball og fra og 
med ca. 1. august 2017, også bordtennis. Organiseringen med undergrupper 
har fungert bra, og det arbeides kontinuerlig med å tilpasse og forbedre 
organisasjonen slik at denne skal fungere best mulig til de oppgaver, aktiviteter 
og arrangementer som til enhver tid skal utføres og gjennomføres i Vind 
Idrettslag. Dette er også bakgrunnen for at hovedstyret har fremmet forslag for 
årsmøtet om å vedta en noe endret organisasjonsplan for Vind Idrettslag for 
2018. 

De ulike gruppene tar ansvar for sine aktiviteter og arrangementer, og 
gjennomfører disse på en profesjonell måte. Alle verv i klubben er besatt, og det 
er med glede vi kan konstatere at så mange er positive og villige til å påta seg 
verv og oppgaver for klubben. Dette innebærer at oppgaver blir spredt på flere 
personer, samtidig som klubben leverer bedre aktivitetstilbud og arrangementer 
til utøverne. 

Fotballfritidsordning 

Fotballfritidsordning (FFO og Akademi) har siden oppstarten høsten 2013 blitt 
løpende utviklet og forbedret som et ekstra aktivitets- og treningstilbud for stadig 
flere utøvere i alderen 7 til 12 år. Ved utløpet av 2017 hadde Vind Idrettslag 106 
registrerte deltakere i fotballfritidsordningen, og tilbudet er definitivt kommet for 
å bli! FFO/akademi gir et godt ekstratilbud til ivrige fotballspillere, og har 
åpenbart bidratt til å øke interessen for, og heve kvaliteten på våre unge, lovende 
fotballspillere. 

FFO-leder Thomas, alle trenere, samt øvrige bidragsytere gjør en flott jobb 
med alt fra transport, matservering, samt planlegging og gjennomføring av 
gode treningsøkter for alle deltakerne. 

Aktivitet 

Hver undergruppe for aktivitet avgir sine egne årsberetninger med 
oppsummering av deres respektive aktiviteter i 2017. 

Styret vil særskilt fremheve at aktiviteten i Vind Idrettslag i løpet av 2017 er 
ytterligere utvidet med en egen bordtennisgruppe. Aktiviteten i 
bordtennisgruppa har raskt kommet opp på et bra nivå. Pr. nå er det 35 aktive 
utøvere som deltar i gruppas trenings- og kamp/turneringsaktivitet. 

på dette grunnlag fremmer hovedstyret nå også forslag for Årsmøtet om å fatte 
formelt vedtak om å ta opp bordtennis som særskilt aktivitet i Vind Idrettslag. 

Det er i løpet av høsten satt i gang en ny aktivitet; Cheerdance som er «avart» 
av Cheerleading, men mer dansepreget og mindre akrobatikk. Tilbudet er i 
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etableringsfasen og det er 10-15 ungdommer som er i gang. Håpet er å bli 30-
40 aktive i løpet av 2018. Organisatorisk vil disse ligge under Gjøvik Swans. 

Vind Idrettslag bruker relativt store ressurser på en daglig administrasjon som 
sørger for de daglige gjøremål, nødvendig oppfølging og kontroll knyttet til 
drift, vedlikehold, arrangement mv. Det er imidlertid slik at all vår aktivitet er, 
og skal være bygget på dugnadsinnsatsen fra våre mange frivillige trenere, 
lagledere, foreldrekontakter, foreldre/foresatte m.fl. Uten innsatsen til de 
mange engasjerte og positive frivillige ville vi ikke klart å tilby et så bredt og 
kvalitativt godt aktivitetstilbud til våre medlemmer. 

Styret vil også i år rette en STOR takk til de ulike arrangementskomiteer og 
alle øvrige frivillige som gjør det mulig for Vind Idrettslag å levere aktiviteter 
og arrangementer i et slikt omfang og med en slik solid kvalitet som det blir 
gjort på Vind! 

Vi har imidlertid stadig behov for flere bidragsytere til aktiviteten, og ønsker 
velkommen alle som ønsker å bidra til gjennomføring og utvikling av vårt 
aktivitetstilbud, enten det er som trener, lagleder, dugnadsansvarlig på 
lag/treningsgruppe, medlem i styre/undergruppe etc. Intet bidrag er for lite, så 
ta kontakt hvis du ønsker å bidra og delta i et hyggelig og sosialt fellesskap! 

Kommunikasjon 

Vår viktigste kommunikasjonskanal er hjemmesiden vår. Det foreligger vedtak 
i hovedstyret om å legge til rette for at all kommunikasjon ut til medlemmer og 
internt i de enkelte grupper og lag skal gå via den plattform som ligger i 
hjemmesideløsningen vi har via KX Web. 

Arbeidet med å forbedre og utvikle hjemmesideløsningen er nå forhåpentligvis 
i sluttfasen, og vi er nå med bistand fra KX Web/Spoortz i ferd med å sette i 
drift nye og forbedrede elementer i denne løsningen. Utviklingen og 
implementeringen av nye løsninger har tatt lengre tid enn forventet hos 
leverandør, men vi håper nå at vi i løpet av relativt kort tid vil ha alt på plass, 
slik at hjemmesiden bli mer brukervennlig og den foretrukne 
kommunikasjonsplattform for Vind Idrettslag. 

Som et supplement til hjemmesiden har Vind fortsatt egen Facebook-side som 
kommunikasjonskanal. Det er i tillegg opprettet en egen Facebook side for 
Multisporthallprosjektet. 

Klubbprofil og klubbtilhørighet 

Vind Idrettslag har i 2017 fortsatt arbeidet med å videreutvikle og bygge en 
tydelig og solid klubbprofil. Vind Idrettslags identitet er nært forbundet med 
klubbfargene orange og blått, som benyttes på alt fra utøverdrakter, 
treningstøy og annet profileringsmateriale. Det er nå også bestilt nye draktsett 
til alle fotballag som vil være klare for lansering til sesongstart 2018. 

1 2017 er det som tidligere år gjennomført flere arrangementer for å utvikle, 
styrke og forbedre medlemmenes klubbtilhørighet og klubbfølelse. Her nevnes 
særlig "Kick-off» og «Kick-down» som markering av hhv. start og slutt på 
fotballsesongen, langrenn-samling på Spåtind, samt studie/sponsortur til 
Rosenborg for samarbeidspartnere som gode eksempler. 
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Dette er noe å bygge videre på, og vi håper at vi også i tiden fremover kan gjenta 
lignende samlende aktiviteter for vare aktive, frivillige og samarbeidspartnere. 

Anlegg 

Vedlikehold og utvikling/forbedring av anlegg og utstyr på Vindplassen er en 
kontinuerlig oppgave. Anlegget utvikles og forbedres løpende, og dette 
arbeidet har også i 2017 vært en omfattende og ressurskrevende oppgave for 
administrasjon og frivillige. I løpet av 2017 er bl.a. følgende tiltak/investeringer 
gjort; 

• Storstilt rydding av kvist i tur- og skiløyper. 

• Reparasjon av kunstgressbanen innenfor den sydlige 5 meter. 

• Påfyll av granulat på kunstgress. (fra 2018 skal vi samle opp granulat som 
brøytes av banen og resirkulere disse og vi skal montere kurver i kummene. 
Sammen utgjør dette en besparelse på over 50% noe som igjen reduserer 
utslipp av gummigranulat i natur og avløp. 

• Pumpa til Snøproduksjonsanlegget er modifisert og tilpasset kapasitet på 
strømnettet der borte. 

• De resterende blandebatterier i garderobene er skiftet ut, da disse over tid 
er ødelagt av for høyt kalknivå. Renseanlegget som ble installert for 4 år 
siden bidrar til å forlenge levetiden på disse. 

• Skiftet varmtvannsbereder på vaskerommet. 

• Det er montert nye kaffemaskiner på kjøkkenet. Maskinene er fra en sponsor, 
men vi hadde noen installasjonskostnader i forb. Med dette. 

• Det er kjøpt inn nye mål til både fotball og am. fotball. 

• Slådd til skiløypepreparering ble innkjøpt høsten 2017. 

Anleggsgruppa og ressursgruppa er uunnværlige bidragsytere gjennom sitt 
arbeid med løpende vedlikehold, rigging og klargjøring av anlegget før og etter 
skisesongen, brøyting, løypekjøring, banevedlikehold mv. Deres innsats er helt 
avgjørende for all aktivitet i klubben. 

Multisporthall 

Prosjekt «Multisporthall» er fremdeles aktivt og i god fremdrift, til tross for at det 
- ikke helt uventet - har blitt en forskyvning i fremdriftsplanen. 
 
Det har i løpet av 2017 blitt gjennomført to anbudsrunder, og anleggsgruppa har 
nå etter gjennomførte forhandlinger valgt entreprenør, og det vil nå - med 
forbehold om finansiering, bli inngått totalentreprisekontrakt med Hugaas 
Entreprenør AS. 

Den totale kostnadsrammen på prosjektet vil ligge på ca. kr. 75,5 mill. inkl. 
mva. Differansen sett i forhold til rammen på kr. 66 mill. inkl. mva iht. vedtaket 
på ekstraordinært årsmøte 19.10.2016 består for det meste av prisstigninger, 
og dette dekkes inn slik: ca. 3 mill. i ekstra tippemidler, økte tilskudd fra 
kommunen, økt momsrefusjon på over 1 mill., men det stiller også krav til økt 
andel sponsormidler slik at vi holder oss innenfor rammen for Vind Idrettslags 
lånebehov på 8,2 mill. gitt av det ekstraordinære årsmøtet 19.10.2016. 

Spillemiddelsøknad ble utarbeidet i januar 2018, og er nå godkjent med en 
spillemiddeltildeling på ca. kr. 20,3 mill. Det pågår nå aktivt arbeid med å 
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skaffe resterende del av Vind Idrettslags egenkapitalbidrag til prosjektet, og 
dette arbeidet vil bli ytterligere intensivert utover våren. Finansieringen av 
prosjektet er p.t. oppe på 93 % av totalkostnaden, og vi håper på en real 
sluttspurt frem mot sommeren, i håp om å kunne løfte finansieringsforbeholdet 
og styre mot byggestart høsten 2018. 

Til slutt en takk 

Aktivitets- og treningstilbudet i Vind er ikke mulig å gjennomføre uten den 
innsats som ytes gjennom hele året, og de utallige arbeidstimer som legges 
ned av trenere, lagledere, foreldrekontakter, foreldre/foresatte, 
kioskansvarlige, ressursgruppa m.fl. 

Takk til alle dere som bidrar - dere er fundamentet i klubben vår, og dere bidrar 
alle til at Vind er en trygg og god møteplass, som det er verdt å bruke fritida si 
på! Vi har plass til flere! 

Gjøvik, mars 2017 

 
leder hovedstyret 
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b) Langrennsgruppa 

Årsberetning fra langrenn 2017 
 

2017 var snøfattig, men solid dugnadsinnsats sørget for flotte løyper og gode 
trening og konkurranseforhold på Vind fra midten av januar frem til påske. 

Styret 

Pernilla Egedius – leder 

Gry Anita Lunde – sportslig leder 

Ole Henrik Evensen   

Bjørn Torgersen  

Ola Ruud – webansvarlig 

 

Det er gjennomført 5 styremøter 

  

Aktivitet / Treninger  

Det er 6 treningsgrupper, fra 6 -16 år, totalt ca. 85 utøvere.   20 trenere har 

bidratt til gode ski- og treningsøkter med fokus på skiglede. Mange trenere har 

trener 1-kurs og 4 trenere har trener 2 –kurs. 

Hver treningsgruppe har foreldrekontakt som bidrar til sosiale aktiviteter.  

 

Junior løperne er tilknyttet Gjøvik og Toten Langrenn og NTG Lillehammer. 

Seniorløperne er tilknyttet Team Skinstad og Team Synnfjell. 

 

I 2017 hadde vi 106 registrert utøvere.  

• 6-12 år:  64 løpere  
• 13-19 år:  17 løpere  
• 20-25 år:  5 løpere  

• 26- år:  20 løpere 
 

Det har blitt gjennomført flere trenermøter mellom trenere og sportslig leder. I 

tillegg har det vært foreldremøter med de ulike gruppene. 

 

Det har blitt arrangert grunnleggende smørekurs for foreldre på 

treningsgruppene og det har blitt arrangert kurset «Skirenn fra A til Å». Dette 

var med sikte på å få med flere utøvere på kretsrenn.  

Klubbrenn 

Det ble gjennomført 7 klubbrenn  
291 barn/ voksne har gått minimum et renn, gjennomsnitt pr renn ca. 200 

startende. 
 

Kretsrenn 
Vind har vært en av de største klubbene på kretsens skirenn, 35 - 40 startende i 
alder 8 år –senior. Vind il har hatt utøvere på tilsammen 45 renn i sesongen. 
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Av resultater kan følgende nevnes: 

 

Toten Bank Cup (sammenlagt) 

 

1:e Mia Emilie Berntsen, J 14  

1:e Eskil Engdal, G 13 

Jessica Silber, 3:e tot Toten Bank Cup,  

 

Ansgar Evensen: 1:e plass NM sprint og 10 km klassisk,  2:e plass NM 10 km fri. 

 

Mathilde Myhrvold: 3:e plass sammenlagt Norges Cup 2016/2017, 1:e plass 

sprint Jr. NM, 1:e plass NM stafett. 

 

Løpegruppe 
Oppstart av løpegruppe ca. 15 deltakere pr treningsøkt. 
 

Aktivitet 

Av aktivitet i regi av skigruppa kan følgende nevnes: 
 

• Madshusstafetten, ny deltaker rekord 270 lag  
• Vindrennet 
• Klubbrenn, sesongavslutning/ premieutdeling 

• Ritt i Mjøsa terrengsykkelcup 
• GT-karusell i samarbeid med Raufoss og ØTS, ny deltaker rekord 170 

deltakere 
• CC –løpet samarbeid med CC, 640 deltakere 
• Nærsamling på Kopperud skole for 10-16 år 

• Familiesamling på Spåtind, 114 deltakere  
 

 
Ønsker å takke alle som bidrar i skimiljøet på Vind – med smått og stort.  

Først og fremst har vi mange flinke og ivrige trenere som gjør en kjempeinnsats 

for ungene våre. Takk også til alle i langrennstyret som har gjort en god jobb. Vi 

er avhengig av den gode støtten vi får fra administrasjon og hovedstyre. I tillegg 

legger mange ned dugnadstimer også utenom disse rollene. Vi setter pris på alle 

bidrag og det er imponerende å oppleve den store dugnadsinnsatsen i klubben.  

Takk til alle utøvere som viser skiglede, pågangsmot og iver i løypa.  

 

7.3.2018 

Ski hilsen 

Pernilla Egedius 

Leder langrennsgruppa 
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c) Fotballgruppa 

Årsrapport Fotballgruppa 2017 
Fotballgruppa har bestått av følgende: 

• Tone Pettersen Sæther - fotball-leder 

• Aleksander Mellemberg - medlem 

• Aase Bjerkeset - oppsett trenings- og kamptider, forvaltning spilletrøyer  

• Morten Heggen Pedersen – medlem 

• Vebjørn Sveum – ungdomsrepresentant og en av de ansvarlige i 

dommergruppa  

• Sekretær har vært Ketil Gjerde. 

Vi har hatt 10 møter i sesongen 2017  

Anlegg  

Fotball-sesongen 2017 er over for noen måneder siden, mens en ny banker 

på trappene. Vi i fotballgruppa jobber hele tiden for at fotballhverdagen skal 

bli så bra som mulig for våre spillere ved å tilby alle treningsforhold. 

Dessverre er det i perioder vanskelig å behage alle fordi vi har kun en 

kunstgressbane og i 2017 fikk en stor utfordring når det kom store 

nedbørsmengder. Vi må vi ikke glemme at vi har gode kamp- og 

treningsforhold på ballsletta, og også øvre bane har blitt brukt og kan fortsatt 

brukes. Videre så har vi utfordringer på vinterstid, da vi trener på veldig 

mange arenaer rundt om i distriktet – som vi har en del utgifter på. 

Fotballen gjennom sesongen  

I årets sesong har vi hatt 70 lag og ca. 670 spillere i aksjon, og dette 

tilsvarer rundt 1200 kamper! Dette er en økning fra i fjor. Alle lag har gjort 

en kjempeinnsats på sitt nivå. Vi hadde mange lag på eksterne cuper som 

alle gjorde en fremragende innsats og vært gode representanter for Vind.  

Vi ønsker spesielt å nevne tre Vind lag som spilte KM finaler i 2017, og det er 

G13, J 14 og G 14 Elite. G 14 ble kretsmestre, mens G13 og J14 tapte sine 

finaler etter flott innsats. Vårt A-lag herrer spilte også KM-sluttspill. 

Damelaget havnet på 2 plass i sin avdeling, mens herrelaget vant 6.divisjon 

og er dermed klare for 5.divisjon sesongen 2018. 

Våre lag spiller et stort antall kamper og har mange treninger i løpet av et år, 

og fotballgruppa vil understreke viktigheten av at alle, dvs. spillere, trenere, 

lagledere og alle foresatte, tenker over at vi representerer Vind IL og at vi 

skal gjøre det på en positiv måte – med fair play. Vi har vektlagt noen 

elementer som bl.a. «handshake for Peace» før og etter kamp, kampverter 

på kampdager, vise gode holdninger, vise god folkeskikk og selvdisiplin. Vi 

har også på flere lag som etter å ha hilst på bortelaget, tar seg en tur bortom 

bortelagets «benk» for å hilse på trenere/lagledelsen og evt. innbyttere. En 

positiv gest! Til slutt vil vi også nevne at det er null-toleranse ovenfor 

mobbing og rasisme!!  
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Informasjon  

Vi ser at flere lag har blitt flinkere til å bruke hjemmesiden vår som 

informasjonskanal, men vi har fortsatt en vei å gå.  

Møter  

Oppstart 6 åringer  

Vi arrangerer et foreldremøte for oppstart av 5/6 åringer på fotball tidlig 

vinter. I forkant har daglig leder kontaktet de aktuelle barnehager og delt ut 

info der. Vi har hatt tidligere suksess med at vi har en trener som har 

hovedansvaret ved oppstart på våren. På foreldremøtet presenterer vi 

klubben, gir informasjon om hva vi tilbyr og også forventninger/forpliktelser 

ved å være medlem av en klubb. Totalt var ca. 40 unger var innom i løpet av 

året.  

Oppstartmøte barne-/ ungdomslag.  

Vi hadde felles oppstartmøte for alle lagledere i klubben i 24. april. Der får 

alle info om årets sesong, både når det gjelder det sportslige og praktisk! Det 

er viktig at alle lag er representert på disse møtene idet dette er av de få 

anledninger som finnes for å kunne utveksle informasjon og få 

tilbakemeldinger direkte fra lagene.  

Kick-off/Kick-down 

I år gjennomførte vi Kick-off den 20. april i Gjøvik Kino. Dette har blitt 

tradisjon, og en fin start på ny fotball-sesong. Dessverre opplevde vi litt for 

dårlig oppmøte, og prøvde et nytt konsept på kick-down. 

Kick- down/juleavslutning ble arrangert 12. desember i Kongress-salen på 

Quality Strand Hotel for barnelagene, med utdeling av statuetter og 

«overraskelses-pose» til alle spillere. Richard S.J. informerte litt om status i 

klubben.   

Dommere  

Vi arrangerte i år to klubbdommerkurs og «resultatet» ble at vi hadde ca 70 

klubbdommere til disposisjon! Det ble arrangert eget dommerkurs for 

klubbens jenter. Vi har god erfaring med at klubbens 13 og 14 åringer har 

obligatorisk oppmøte til et kurs, men det er helt frivillig om de vil fortsette å 

dømme. Videre så har vi i klubben nå 10 krets- og rekruttdommere, noe som 

er litt nedgang fra i fjor. 

Arrangementer  

Gjøvik cup  

Cupen ble avholdt 19.-20. august. I år hadde vi ca. 1500 fotballspillere 

fordelt på ca 180 lag. En liten nedgang fra 2016.(da hadde vi 185) Cupen gir 

en også god omsetning i kiosken. Et godt dugnadsapparat gjør også at cupen 

blir avviklet på en tilfredsstillende måte og at tilreisende lag trives!  

Tine-fotballskole  

Fra mandag 26. juni til fredag 30. juni ble fotballskolen gjennomført med ca. 

130 spillere fra mange forskjellige klubber i distriktet. Her opplever vi 

dessverre en nedgang fra i fjor. Håkon Fjell var hovedansvarlig for 



15 
 

gjennomføringen og han har lagt vekt på at treningene skal ledes av godt 

skikkede personer. Spillere fra gutte-, junior- og a-lagene deltok som 

trenere.  

Adidas Talentskole  

Denne fotballskolen foregikk i uke 32, her deltok 80 fotballspillere i alderen 

12-16 år, her var det også deltagere fra flere klubber i vårt distrikt. På årets 

fotballskole var Roy Arne Berg, Mason Minnister, Kamil Olztzynski m.fl. som 

instruktører i tillegg til klubbens egne krefter. En meget erfaren og solid 

gjeng med trenere. Et arrangement som var meget vellykket, og gledelig er 

det at vi hadde flere deltagere enn noen gang.  

 

Adidas-cup  

I år kom «Adidas-cup» tilbake til Vind!! Helga 22.- 24.september arrangerte 

vi sluttspill på Gjøvik, med Vind og Vardal som arenaer. Et meget vellykket 

uoffisielt NM for ungdomslag med i alt 32 lag fra ulike deler av landet. Det 

viser igjen at dette med cup-arrangement er vi gode på! Totalt deltok 280 

lag.  

 

Inntektsgivende tiltak - dugnader  

Vi har mange som stiller på interne dugnader for å gjennomføre 

arrangementene som er nevnt ovenfor, og øvrige kioskvakter/kampverter og 

ved vårdugnad / ryddedag på anlegget og annet vedlikehold. Dette er helt 

avgjørende for at anlegget skal holdes i stand og for at Vind idrettspark skal 

være et hyggelig sted å oppholde seg.  

I sesongen 2017 har det også vært salg av dopapir/tørkeruller, julekalendere 

og Lions-kalendere, og nytt av året har vært dugnad på «Totens tøffeste». 

Lagene arrangerer også interne dugnader for bl.a. for deltagelse på cuper. 

Skal vi lykkes med å opprettholde inntektene, må alle lag og foreldre/familie 

støtte opp under disse tiltakene.  

Vind-vert 

Vi har i år innført bruk av Vind-vert, og det fungerer slik at en fra lagledelsen 

på hjemmekampene til våre lag har på seg en Vind-vert vest og skal være en 

støtte for våre dommere og også forebyggende hvis det skulle være 

ubehageligheter rundt kamp-avvikling. 

Avslutning  

Vi i Vind er glade for å meddele at vi har fått til et samarbeid med to av våre 

nabo-klubber når det gjelder jentefotball. Vi samarbeider med Vardal i 

årsklassen12, 14 og 15 år, og samarbeider med Vardal og Gjøvik-Lyn på J 17 

og damelag. Vi arrangerte en kick-off før jul i Campus-arena, noe som var 

svært vellykket – og deretter satte lagene i gang med felles treninger.  

Videre så har vi en tilvekst i Vind, og det er gledelig at vi nå har et Unified lag 

fra 2018 i vår klubb. (fotball for psykisk utviklingshemmede) Vi ønsker dem 

hjertelig velkommen! 
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Vi vil til slutt takke vår administrasjon ved daglig leder, Ketil Gjerde i spissen, 

for den viktige administrative delen av Vind IL som de gjør. Vi er heldige som 

har dere!!  

Vi i fotballgruppa vil igjen takke alle spillere, trenere, lagledere, og foresatte 

annet støttepersonell god innsats for fotballen på Vind i 2017. Nå er vi klare 

for sesongen 2018 – vi har nye kamper å vinne, nye mål å score, nye 

nederlag å fordøye og nye målsetninger å jobbe mot! Det er viktig å huske 

hvorfor vi legger ned alle timene – alle øyeblikkene og alle barneøyne som 

lyser imot deg i glede over mestring!! Vi skal jobbe videre med 

utviklingsarbeid, og gjøre vårt til at barn og ungdom har et sunt og trygt 

idrettsmiljø å vokse opp i. Vil til slutt understreke vår visjon «Topp kvalitet – 

Ren idrettsglede», og at vi skal begeistre, være rause og redelige.  

Jeg vil som fotball-leder takke hver og en av dere som har gjort en innsats i 

2017 – ditt bidrag er uvurderlig!  

Og en spesiell takk til alle i fotballstyret for den jobben dere har gjort for Vind 

og våre fotballspillere i 2018. 

 

4.3.2018 

Vind IL fotball 

Tone Pettersen Sæther – leder 
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d) Amerikansk Fotball 

Årsrapport Amerikansk Fotball 2017 
 

Styret har i 2017 bestått av:  

Leder   Arnstein Kolve 

Nestleder   Daniel Kværndal Knutsen 

Økonomi   Sondre Nybakk Engebråten 

Material   Eskil Hagen 

Dommer   Gaute Skavhaug 

Styremedlem  Atle Barlund 

Styremedlem   Sigurd Hauvik Helgesen 

Varamedlem  Trym Grinden 

Varamedlem  Bård Smukkestad 

 

Generelt 

Året 2017 har vært et veldig aktivt år, men også krevende.  

2017 gav oss flere medlemmer og flere ønsket å prøve sporten. Vi økte 

medlemsbasen vår fra 2016 til 2017 med opptil 25 medlemmer. Som 

amerikansk fotballklubb så er dette en massiv økning i medlemmer, og 

forekommer ikke ofte. Totalt var vi 60 lisensierte spillere, med 2 påmeldte 

lag - Senior og U19 aldersbestemt. 

Med 60 spillere og bare en håndfull med trenere og støttepersonell så var det 

vanskelig å administrere lagene. Flere dugnadspersonell var krevet til 

kampene og det oppstod ofte komplikasjoner. Begge sesonger ble 

gjennomført. Etter seniorsesongen var det en stor gjeng med nøkkelspillere 

som forlot oss på grunn av jobbtilbud og endt studiegang. Vi mistet en stor 

del av Swans og stod litt på hælene inn mot oppkjøring til ny sesong høst 

2017. 

Ved starten av 2018 ble Cheerdance opprettet som en undergruppe i lag med 

Amerikansk fotball, under Gjøvik Swans. Ettersom begge grupper er under 

NAIF - Norske amerikanske idretters forbund, så var det et naturlig steg at 

de ble undergruppe av Gjøvik Swans. 

 

Bemanning 

I løpet av 2017 har Swans hatt et vidt støtteapparat. Med 6 trenere har det 

vært dekning i alle posisjoner og mange av spillere har opplevd at de har fått 

tilstrekkelig med hjelp fra trenere. Alle trenerne har fått tilbud om kursing 

gjennom NAIF og eksterne “clinics” som er blitt brukt som læringsplattformer 

for at disse personene skal kunne utvikle seg som trenere.  

 

Amerikansk fotball  

Gjøvik Swans ble innlemmet som fullverdig gruppe under Vind IL i mars 

2017. Her fulgte det med nytt draktsett i Vind IL sine farger, utlånssett med 
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padding og hjelmer for nye som ønsket å prøve ut sporten og en god arena 

for å drive idretten vår.  

Medlemstallet vårt var over gjennomsnittet i forhold til resten av fotball 

Norge og det var gode forutsetninger for et bra år rent sportslig. Vi hadde 

meldt på to lag til årets sesong, seniorlag til 2 divisjon og U19 aldersbestemt 

nivå. Til første kamp så ble det lagd et eget arrangement, American Days, 

der flere grupper som er inspirert av Statene slik som Am-Car, Cheerdance 

og amerikansk fotball kom sammen og lagde en minneverdig dag i Swans sin 

historie. 300 tilskuere var tilstede under årets første kamp mot Vikings som 

endte i solid seier. 

Gjøvik Swans fortsatte vinnerrekka si og holdt seg til 5-0 i seiere fram mot 

siste kamp der Vålerenga stod klar for oss. Vi tapte kampen, men var 

generelt fornøyd med sesongen som endte i en 5-1 sesong. Dette vekte 

tanker om at et mulig opprykk.  

Rookie Camp høst 2017 ga oss få medlemmer til klubben, rekrutteringen til 

klubben har i høst 2017 og vår 2018 vært dårlig og vi har begynt å se 

virkninger av få medlemmer i klubben. Treningsplaner blir endret og  

På U19 manglet vi noen spillere for å kunne ha en bra og stabil sesong, og 

ordnet en muntlig avtale med Kongsvinger Fortress om å sende sine U19 

spillere til Swans slik at de fikk spille sesong også. Avtalen ble ikke 

opprettholdt og vi manglet spillere til tider i U19 sesongen og det ble en 

vanskelig oppgave å fullføre. Vi endte U19 sesongen med en 1 seier og 5 tap. 

Målet vårt var å fullføre sesongen og la de yngre guttene få oppleve spill mot 

lik aldersgruppe.  

Gjøvik Swans har utarbeidet et samarbeid med Sand Falcons fra Jessheim for 

2017/2018 sesongen. Gjøvik Swans har juniorer i forskjellige aldersgrupper, 

men ikke nok spillere i de forskjellige gruppene til å melde på egne lag. Vi 

sender derfor alle våre spillere ned til Sand Falcons slik at de skal få spille 

seriespill og utvikle seg videre som amerikanske fotballspillere. Gjøvik Swans 

vil få god hjelp på seniorsiden  

Gjøvik Swans har etter NAIF´s anbefaling startet opp et tilbud til U15 

spillere. Vi ønsker å utvikle tilbudet vårt og spre oss over flere aldersgrupper, 

som kan være med å kjempe om plassene på seniorlaget i fremtiden. 

Gjøvik Swans har rykket opp til 1 divisjon for 2018 sesongen. Dette er første 

gang det spilles 11´er fotball på Gjøvik, kontra 9´er som ble spilt i 2 divisjon. 

Det blir en ny utfordring for oss og et steg videre vi tenker er i riktig retning 

for klubbens utvikling.  
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Cheerdance 

Cheerdance ble tatt inn som undergruppe 

og er i oppstartsfasen hos Gjøvik Swans. 

Der er det et foreløpig tilbud til juniorer i 

alder 13 til 16år. Det er tiltenkt innkjøp av 

drakter og deltakelse i konkurranse 

allerede 6 måneder etter oppstart. Første 

konkurranse som jentene skal ut i er 

Summer Open 2018, i juni. Det er ca. 10 

medlemmer i Cheerdance i dag og det er 

ønsket om mange flere juniorer og flere 

aldersgrupper!  

 

1.3.2018: Arnstein Kolve, styreleiar. 

 

 

e) Bordtennis 
 

Årsrapport Vind IL - Bordtennis 2017 
 

Styret i Vind Bordtennis består av: 

• Leder   Odd Tancred Olsen 

• Sportslig leder Morten Stenvold 

• Sekretær  Bent Sæthermoen 

• Yngre/foreldre Jakob Vad Nielsen 

 

Vind bordtennis er pr dags dato ca. 35 stk. Vi varierer fra 10-15 stk. på 

trening både på junior og senior, noe som er maks antall med tanke på antall 

bord og størrelse på hall. Vi prøver å satse spesielt på ungdommen og det 

har dannet seg en kjerne med spillere som møter flittig opp på trening og 

som har hatt en meget bra sportslig utvikling. Våre ambisjoner er å sende 2-

3 stk. på trenerkurs og utvikle våre spillere ytterligere. Vi deltok på ett større 

stevne på Harestua med 15stk (9 stk. Junior) der vi var med og preget 

stevnet med mange gode resultater bla. med seier i dameklassen av Janne 

Dahl. Vi har også hatt en representant på dommersiden i årets NM for senior, 

Odd T. Olsen. Han har tidligere vært en internasjonal dommer og har planer 

om å ta opp igjen den tråden. 

Vårt lag i 3 div ligger pr. dags dato på nedrykk men vi mener å ha god 

kontroll på å redde plassen da det gjenstår 3 kamper igjen. Vi har ambisjoner 

om neste år å stille ett lag i 3 div og 2 stk. lag i 4 div. da det i den divisjonen 

er kun 3 stk. spillere pr lag. 

 

06-03-2018/Styret 

Figur 1 - Cheerdance drakt 
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9. Regnskap for 2017 

Vind IL - Resultatregnskap 2017 

Inntekter 
Resultat 2017 Resultat 2016 

Sum andre salgsinntekter 8 582 706,66 8 372 623,13 

Sum inntekter 8 582 706,66 8 372 623,13 
Sum 4000 varekostnad 460 659,14 407 393 82 
Sum 5000 Lønnskostnader 2 345 040,76 2 117 954,37 
Sum 6000 Avskrivninger 293 234 94 501 251,00 
Sum 6100 Bane/anlegg 228 939,35 275 726 64 
Sum 6200 Sportslige aktiviteter 1 210 283,36 1 231 139,77 
Sum 6300 Renovasjon/stram/komm. avgifter 184 571 71 173 065,99 
Sum 6400 Leie av hall/ runn/uts r 424 890,04 288 357 64 
Sum 6600 Drift h e/bane/maskiner 561 641,55 608 976,64 
Sum 6700 Revisjon/regnskap /innleid hjelp /kons. tjen. 91 167 98 102 068,16 
Sum 6800/6900 Kontorutgifter/ arrangement 828 543 01 800 275,70 
Sum 7100 Bilgodtgjørelse 362 246,40 430 456,55 
Sum 7300 Innkjøp lotterier/annonser/hjemmeside 264 621,00 140 930,92 
Sum 7500 Forsikringer 75 669,00 92 863,00 
Sum 7700 Andre kostnader/lagskonti 1 054 545,78 1 021 229,05 
Sum driftskostnader 8 386 054,51 8 191 690,21 
Driftsresultat 196 652,15 180 932,92 
Sum finansinntekter 5 140,56 8 609,10 
Sum finanskostnader 80 034 73 88 278 92 
Netto finans ster 74 894 17 79 669 82 
Ekstraordinære inntekter 0,00 0,00 
Overskudd 121 757,98 101 263,10 
   

Sum årsoppgjørsdisposisjon 121 757,98 101 263,10 
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10. Noter til regnskapet. 

Noter til regnskapet for 2017  
 

   

Anleggsmidler   
 

   

Konto 1110 Ballslette   

Inngående balanse 1.1.-2017                      865 789,54  

Avskrivning 2017                        63 520,96  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                      802 268,58  

    

    

Konto 1117 Idrettshall   

Inngående balanse 1.1.-2017                      241 904,00  

Påløpte kostnader i prosjektet                        60 315,63  

Tidligere avsatte anleggsmidler som er brukt i prosjektet                    260 312,47  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                        41 907,16  

 
Konto 1245 løypemaskin   

Inngående balanse 1.1.-2017                      734 888,37  

Avskrivning 2017                        75 169,96  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                      659 718,41  

    

Konto 1246 Snøscooter   

Inngående balanse 1.1.-2017                        27 534,96  

Ordinær avskrivning 2017                        16 523,46  

Ekstra avskrivning 2017                        11 011,50  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                                     -    

    

Konto 1247 ATV/Beiterydder   

Inngående balanse 1.1.-2017                        82 461,64  

Innkjøpt Beiterydder                        24 233,88  

Ordinær avskrivning 2017                        17 702,97  

Ekstra avskrivning 2017                        88 992,55  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                                     -    
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Lån 
     

Konto 2240 Lån Løypemaskin   

Inngående balanse 1.1.-2017                      734 887,76  

Avdrag betalt i 2017                        75 169,72  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                      659 718,04  

     

Konto 2241 Lån ballslette   

Inngående balanse 1.1.-2017                      845 861,16  

Avdrag betalt i 2017                        43 592,50  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                      802 268,66  

    

Konto 2243 Gjeld til Gjøvik Kommune (ballslette)  
Inngående balanse 1.1.-2017                        19 928,00  

Avdrag betalt i 2017                        19 928,00  

Utgående balanse pr 31.12.-2017                                     -    
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11. Balanse for 2017 

Eiendeler Balanse 2017 Balanse 2016 

Anleggsmidler     

Sum anlegg og maskiner      1 503 94,13       1 952 78,51  

Tidtagerutstyr          20 313,54  

Avsatt til anleggsinvesteringer                         -    -260312,47  

      

Sum anleggsmidler      1 503 94,13       1 712 79,58  

      

Omløpsmidler     

Sum varer          25 027,84           11 428,00  

Kortsiktige fordringer        496 548,73         536 633,85  

Sum bankinnskudd og kontanter 1 740 983,53      1 408 552,29  

            

Sum omløpsmidler     2 262 560,10      1 956 614,14  

      

Sum eiendeler     3 766 454,23      3 669 193,72  

      

Egenkapital og gjeld     

Egenkapital        

Sum selskapskapital     1 244 534,15      1 143 271,05  

Overført resultat        121 757,98         101 263,10  

      

Sum egenkapital     1 366 292,13      1 244 534,15  

      

Gjeld     

Lån løypemaskin        659 718,14         734 887,76  

Lån ballslette        802 268,66         845 861,16  

Gjeld til Gjøvik Kommune (ballsletta)                                   19 928,00  

Sum langsiktig gjeld     1 461 986,80      1 600 676,92  

          

Sum leverandørgjeld        264 684,62         335 544,16  

Sum skyldig off. avgifter        153 617,78         157 861,49  

Annen kortsiktig gjeld        519 872,90         330 577,00  

Sum kortsiktig gjeld        938 175,30         823 982,65  

      

Sum egenkapital og gjeld     3 766 454,23    3 669 193,72  
Gjøvik 31.12.-2017/05.03.-2018 
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12. Kontrollkomiteens beretning 

Kontrollkomiteens beretning for 2017. 

Idrettslag med ekstern revisjon skal ha en kontrollkomite. Komiteens oppgave er blant annet: 

o Sammen med revisor å gjennomgå regnskapet og de økonomiske disposisjoner.  Følge opp 

at generalforsamlingsvedtak blir fulgt opp og gjennomført. 

Kontrollkomiteen har for 2017 foretatt sin gjennomgang etter at året er avsluttet. Det har vært 

samtaler med daglig leder og økonomiansvarlig i Vind og fokus har i hovedsak vært rettet mot 

regnskap for 2017 og idrettslagets økonomiske stilling. Vi har erfart at revisor i sin kontroll er opptatt 

av at rutiner i forbindelse med bruk av kontanter blir fulgt. Dette og eventuelt andre innspill fra revisor 

forutsetter vi blir fulgt opp av styret og administrasjon. 

Kontrollkomiteen vil påpeke følgende forhold: 

o Vind il synes å ha gode rutiner og god oversikt over løpende drift og økonomiforvaltning. 

Det utarbeides månedlige regnskapsavslutninger som også behandles i styret. Det blir raskt 

tatt tak i avvik for å unngå underskudd. 

o Vind il har de seks siste årene gått med overskudd og styrket egenkapitalen. Det er bra. 

o Styrets arbeid synes ryddig og godt dokumentert gjennom protokoller.. Styreprotokollene 

blir lagt ut på Vinds hjemmeside. 

o Totens Sparebank er eneste bankforbindelsen, og alle lån er refinansiert og tilpasset mht. 

avdragstid. Dette har medført en stabil likviditet som synes tilfredsstillende. 

o Styret har etablert arbeidsgruppe for å se på muligheten for bygging av flerbrukshall. Det er 

viktig at eventuelle nye investeringer er avklart med hensyn til langsiktig finansiering o 

Rutiner for innkreving av medlemsavgift og treningsavgift ser ut til å fungere godt og det er 

små restanser. I tillegg til egne oppfølgingsrutiner benyttes også eksternt firma. o Tidligere 

vedtatt strategiplan er revidert og dekker nå perioden 2014-2019. Dette er viktig dokument 

som må benyttes aktivt i den daglige driften av Vind il. 

o På direkte spørsmål fra kontrollkomiteen svarte daglig leder og økonomiansvarlig at lønn og 

bilgodtgjørelse ble behandlet og rapportert i henhold til gjeldende skatteregler. 

 Gjøvik, 05.03.18.  

 
Bjørnar  Sten  sen Øistein  Schjelle  d 



25 
 

13. Uttalelse fra ledelsen vedr. 

regnskapet for 2017. 
Deloitte AS 15.03.18 

Att: Thomas Hagen Alm  

PB 1204 

2806 Gjøvik 

Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for Vind IL for året som ble 

avsluttet den 31. desember 2017, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i 

det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med Regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge- 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett 

som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at: 

Regnskap 

 Vi har oppfylt vårt ansvar som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert 15.03.18 
vedrørende utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med lov og forskrifter, og bekrefter at 
regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge 
 Vi bekrefter at viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, 
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige, og at all relevant informasjon 
tilgjengelig på d.d. knyttet til virkelig verdi vurdering og vesentlig estimater er tatt hensyn til. 

 Vi bekrefter at det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og 
transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i Regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
Vi bekrefter at hendelser og transaksjoner som ledelsen er blitt oppmerksom på og som har 

funnet sted frem til d.d. og som etter Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge -
medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 

 Vi bekrefter at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon eller mangler. Virkningen av 
ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som 
helhet. 

 Vi bekrefter at vi har påsett at selskapets regnskap og formuesforvaltning av betydning for 
regnskapet er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner 
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

 Vi bekrefter at selskapets næringsoppgave og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp er 
utarbeidet og rapportert i samsvar med lov og forskrift, herunder også krav til rettidig innsendelse av 
rapporteringen. 

 Vi bekrefter at alle kjente faktiske eller mulige rettstvister og krav som kan ha slik betydning at de 
må tas hensyn til ved utarbeidelsen av regnskapet, er gjort kjent for revisor og er redegjort for og 
gitt tilleggsopplysninger om i samsvar med Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 Vi bekrefter at ledelsen erkjenner sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av 
interkontroll for å forhindre og avdekke misligheter. 
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Opplysninger som er gitt. 

Vi har gitt revisor: 

o tilgang til all informasjon som vi er kjent med, og som er relevant for utarbeidelsen 
av regnskapet, som for eksempel regnskapsregistreringer, dokumentasjon og øvrige 
forhold,  

o ytterligere informasjon som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og 

o ubegrenset tilgang til personer i Vind IL som det etter revisors vurdering er nødvendig 
å innhente revisjonsbevis fra  

 Vi bekrefter at alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet 

 Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som 
vi er kjent med og som kan ha påvirket Vind IL, og som involverer: 

o Ledelsen, 

o ansatte som har en betydningsfull rolle i forhold til internkontroll, eller 

o andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 Vi har gitt revisor opplysning om alle eventuelle påstander eller mistanker om misligheter som kan 
ha påvirket Vind ILS regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, 
tilsynsmyndigheter eller andre. 

 VI har gitt revisor informasjon om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter, og som kan ha vesentlig virkning på 
regnskapet. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til Vind ILS nærstående parter og alle forhold til 
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

 Vi bekrefter at vi ikke har avgitt øvrig informasjon om årsregnskapet utover den informasjonen 
som fremgår av årsberetningen  

 Vi bekrefter at regnskapet og årsberetningen er i overenstemmelse med hverandre, og at årsberetningen 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

 Vi bekrefter at vi ikke har til hensikt å avgi ytterligere øvrig informasjon om årsregnskapet_ Om det likevel 
skulle bli aktuelt å avgi slik øvrig informasjon, vil den bli gjort tilgjengelig for revisor før utstedelse av 
informasjonen. 

(Daglig leder)  
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14. Revisors beretning 

 

 

 

Revisjonen er noe forsinket og dette dokumentet er 

klart i uke 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Innkomne forslag. 
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a) Opprette undergruppe for Bordtennis. 

 

Bakgrunn  

 

Vind Bordtennis. 

Det kom tidlig i 2017 et ønske om å starte opp bordtennis på 

Vind da man mente det var et potensial i denne idretten i 

Gjøvik. Historisk sett hadde Gjøvik Bordtennisklubb en stor æra 

fram til tidlig 2000 tall. 

 

Hensikt med vedtaket; 

 

Vind IL har en målsetting om å øke aktiviteten og antall 

medlemmer og dermed skape et større inntektspotensial. 

Fra den spede oppstart i august 2017 har dette tilbudet nå ca. 

35 faste aktive så de påståtte behovet viser seg å være til 

stede. 

 

Økonomi ved 

vedtaket; 

 

Det skal betales medlemsavgift på lik linje med alle andre 

medlemmer i tillegg til treningsavgiften. Denne gruppens 

aktiviteter skal være utøverfinansiert på samme måte som alle 

andre grupper i Vind. 

 

Forslag til vedtak; 

 

Det dannes en egen undergruppe Vind Bordtennis, som har 

opprettet et eget styre, se årsberetning fra Bordtennis. 

 

Forslag til vedtak: Vedtas som foreslått av hovedstyret. 

 

b) Organisasjon. 

Organisering styre og undergrupper Vind IL  

Hovedstyret har behandlet og vedtatt forslag til endret organisasjonsplan for idrettslaget, og vedtatt 

denne fremlagt for Årsmøtet. 

 

Forslaget innebærer etablering av et «samlestyre» for aktivitet utover fotball og langrenn – 

«aktivitetsstyre», samt forslag om anleggsstyre. Swans inngår da som en del av dette samlestyret 

sammen med truger, bordtennis og ev.t andre aktiviteter som måtte komme til.  

I tillegg til aktivitetsstyre ble det besluttet å foreslå et eget anleggsstyre, og hvor det etableres en 

egen «hyttegruppe» som et underutvalg i anleggsstyret.  
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Når det gjelder valg til de enkelte styrene er utg. pk.t at medlemmene velges av årsmøtet. Vi har 

imidlertid vedtektsfestet at leder for hvert gruppestyre velges av årsmøtet. Praksis har vært at 

gruppestyrene deretter har blitt satt ved forespørsel til aktuelle kandidater. Vedtektene åpner for at 

årsmøtet, som alternativ til direkte valg av alle medlemmer i undergruppene, kan gi fullmakt til 

hovedstyret til å utpeke medlemmene, etter kandidatforsalg fra de respektive 

gruppeledere/grupper. Det foreslås at hovedstyret får slik fullmakt, og at hovedstyret formelt skal 

utpeke medlemmene i gruppestyrene etter forslag fra gruppene slik vedtektene foreskriver. Poenget 

her er at hovedstyret skal ha en form for kontroll og oppsyn med gruppestyrenes sammensetning. 

 

Følgende organisasjonsplan følger av ovennevnte: 

 

 

 

  

Hovedstyret 

Fotball 

Aktivitet 

Langrenn 

ADM 

Daglig leder 

100% 

MARKED DRIFT ØKONOMI 

Andreas 100 % 

- Ansvar marked 

- Arrangements 

ledelse 

- Inntil 50 % stilling (100 % 
på sikt)  

- Ansvar for anlegg, 
arrangements-
gjennomføring, drift av 
kiosk m.v 

50 % (Evt mer på sikt)  

-Regnskap/økonomi 

-Tilrettelegge kiosk/dugnad 

Anlegg 
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Sammensetning hovedstyre og gruppestyrer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotball og langrenn organiseres i prinsipp som i dag, men med tilpasning til org. plan. Tilsvarende for 

SWANS, men da slik at leder Swans inngår i aktivitetsstyret sammen med leder bordtennis, truger 

mv. Tanken er at de gruppene som til enhver tid inngår i «Aktivitet» organiseres som egne 

undergrupper under aktivitet på samme måte som de øvrige gruppene, men at disse gruppene skal 

ha en felles representant i hovedstyret. Utg. pkt. er at dette ikke skal by på en særlig merbelastning 

for styremedlemmet. Ekstraansvaret må ligge i det å holde tak i kommunikasjon med de respektive 

undergruppene som sorterer under «aktivitet». 

Forslaget innebærer også et behov for å endre lagets vedtekter for så vidt gjelder styrets 

sammensetning, jf. punkt c) nedenfor.    

 

Varamedlemmer til hovedstyret møter ikke fast i hovedstyret som i dag, men i størst mulig grad 

søkes involvert i et av understyrene. 

 

Forslag til vedtak: Vedtas som foreslått av hovedstyret. 

 

Hovedstyret 

Leder fotball Leder aktivitet Leder langrenn Leder anlegg 

Leder hovedstyre 

Nestleder 

hovedstyre 

Økonomi/marked 

hovedstyre 

Styremedlem 

hovedstyre 

1-3 vara-

medlemmer 
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  Endre Vind ILs vedtekter. 

Som en konsekvens av punkt 15 b) (side 27-29) må det endres noe i 

klubbens vedtekter, nærmere bestemt §11: Tekst som inneholder 

endringer er markert gule: 

11. Foreta følgende valg:1 

a) Leder og nestleder. 

b) 1-3 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer.2 Leder for hhv. 
langrennsstyret fotballstyret og styret for aktivitet og anlegg velges 

i tillegg til de som velges iht. punkt a) og b), og disse blir også 
medlemmer av lagets styre. 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.  

d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.3  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 

har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 

Leder og nestleder i styret, samt leder for hhv. langrennsstyret fotballstyret 

og styret for aktivitet og anlegg velges enkeltvis.  

De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 

samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

Forslag til vedtak: Vedtas som foreslått av hovedstyret. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitsvalgte det er behov for. 
2 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og 

varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle 

styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  
3 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende 

som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 

forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.» 
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c) Fastsette medlemskontingent. 

Hovedstyret foreslår følgende endring i medlemskontingentene, gjeldende 
fra 1.1.2019: 

 
 Gjeldende satser Ny fra 1.1.19 

Enkeltmedlemskap 450,- 500,- 

Familiemedlemskap 850,- 950,- 

Støttemedlemmer 200,- 250,- 

 
Forslag til vedtak: Vedtas som foreslått av hovedstyret. 

 

d) Statutter for æresmedlemskap 

i Vind IL. 
Vind IL har ikke hatt statutter for utnevnelse av æresmedlemmer 

tidligere, og hovedstyret ønsker derfor å gjøre noe med dette.  
 

Følgende bestemmelser gjelder for tildeling av æresmedlemskap i Vind IL: 

1. Æresmedlemskap er lagets høyeste utmerkelse. 

2. Æresmedlemskap kan tildeles personer som: 

a) Har utført fremragende og fortjenestefullt arbeid for laget gjennom 

mange år. 

b) Har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid. 

c) Har bidratt i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning  

for klubben. 

d) Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært my

e for miljø, samhold og trivsel i laget. 

e) Som aktiv utøver i laget, og gjennom fremragende sportslige prestasjoner 

har vært en god ambassadør for laget og et forbilde for andre utøvere i laget. 

3. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æres

medlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer, inkludert tillits-

valgte. 

4. Det er et samlet styre som utnevner æresmedlemmer. 

5. Markering av utnevnelsen skjer i lagets årsmøte. 

6. Æresmedlemmer tildeles gratis livslangt medlemskap i laget.  

7. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen 

i form av et diplom og blomster. 

8. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for 

tildelingen. Oversikt skal finnes på lagets hjemmeside. 
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9. Bilde av æresmedlemmer henges opp i klubbens lokaler. 

10.Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i lagets 

regi.  

Hovedstyret 8.3.2018 

Forslag til vedtak: Vedtas som foreslått av hovedstyret. 

 

Æresmedlemmer i Vind IL, pr 31.12.2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Navn 
1982 Sverre Hasli 

1982 Mathias Skoglund 

1982 Harald Mellemberg 

1993 Arne Sørlie 

2002 Bjørn Kjeldsberg 

2012 Kåre Martinsen 

2012 Rune Stenvold 
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16. Budsjett for 2018. 

Inntekter Vind IL – Budsjett 2018 (01.03.2018) 
   

Kto Tekst Fotball  Ski  Swans  
FFO- 

Akademi  
Adm 

Totalt 
Vind      
2018 

 
3020 

 
Sponsorinntekter 

        1 620 000 1 620 000 

3021 Kick-back          100 000 100 000 

3022 Barteravtaler         35 000 35 000 

3100 Salg kiosk         670 000 670 000 

3111 Varesalg         10 000 10 000 

3112 Doruller     24 000   110 000 134 000 

3121 Dugnadsinntekter     10 000   40 000 50 000 

3400 Kommunale tilskudd         280 000 280 000 

3441 Momsrefusjon         380 000 380 000 

3442 Andre tilskudd         300 000 300 000 

3600 Utleie Vindhytta         70 000 70 000 

3610 
Utleie Anlegg - Baner - 
Utstyr 

    20 000   35 000 55 000 

3611 Utleie buss (internt + FFO)         60 000 60 000 

3920 Kontingent     29 250   380 000 409 250 

3930 Treningsavgifter 900 000 100 000 97 500     1 097 500 

3960 Grasrotandel         280 000 280 000 

3961 Bingo         45 000 45 000 

3962 
Fotballfritidsordning FFO + 
Akademi 

      840 995   840 995 

3965 Totens Tøffeste         20 000 20 000 

3967 Skiarrangement   200 000       200 000 

3968 Gjøvik-cup 215 000         215 000 

3969 Adidascup 470 000         470 000 

3970 Andre arrangement         25 000 25 000 

3971 Fotballskoler/skiskole 190 000 35 000       225 000 

3972 Gaver         20 000 20 000 

3975 Bidrag løypemaskin   5 000       5 000 

3983 Julekalendere         175 000 175 000 

3984 Lionskalendere         40 000 40 000 

3997 Utdanningskompensasjon         0 0 

3998 Inntekter lagskonti         0 0 

3999 Diverse inntekter         0 0 

  Sum inntekter 1 775 000 340 000 180 750 840 995 4 695 000 7 831 745 
         

  



35 
 

Utgifter        

Kto Tekst Fotball Ski Swans 
FFO- 

Akademi 
Adm 

Totalt 
Vind      
2018 

4022 Barteravtaler           35 000,00  35 000 

4111 Kjøp av supporterutstyr         5 000 5 000 

4200 Innkjøp varer for salg         0 0 

4206 Leie Automater         0 0 

4210 Innkjøp kioskvarer         300 000 300 000 

4212 Innkjøp doruller         90 000 90 000 

4234 Sesongavslutning 20 000 5 000       25 000 

4600 Kjøp av maskiner         0 0 

4620 Kjøp EDB/program m.m.         10 000 10 000 

5000 Lønn Administrasjon         1 293 507 1 293 507 

5001 Lønn FFO + Akademi         
       436 

438  
  436 438 

5002 Lønn fotballtrenere       310 000            310 000 

5009 Refusjon lønn, NAV         -22 158 -22 158 

5092 Feriepenger 37 200     52 373 155 221 244 793 

5093 For lite avsatte feriepenger           0 

5250 OTP             

5290 Motkonto for gruppe 52             

5400 
Arbeidsgiveravgift (lønn + 
OTP) 

44 584      62 769 186 032 293 385 

5405 
Arbeidsgiveravgift av 
feriepenger 

5 245     7 385 21 886 34 516 

5952 OTP 6 200     8 729 25 870 40 799 

5990 Andre personalkostnader         10 000 10 000 

6000 Avskrivinger bygg         0 0 

6010 Avskriving gressklipper         0 0 

6015 
Avskriving 
snøproduksjonsanlegg 

        0 0 

6025 Avskriving løypemaskin          75 000 75 000 

6030 
Avskriving 
inventar/varmepumpe 

        7 000 7 000 

6031 Avskriving anlegg         65 000 65 000 

6035 Avskriving snøscooter         0 0 

6036 
Avskriving ATV + tilhenger 
+ slådd + skaphenger 

        15 800 15 800 

6037 Avskrivning granulatrenser         5 000 5 000 

6039 Avskriving tidtagerutstyr         7 000 7 000 

6040 Avskrivning sportslig utstyr 51 000         51 000 

6110 Bane/anlegg         80 000 80 000 

6200 Stevner   10 000       10 000 

6210 Reiseutgifter 20 000 70 000 35 000   15 000 140 000 

6228 Støtte til lag/utøvere   356 000       356 000 

6229 Talentutvikling 60 000         60 000 

6230 Lagskont./forsikringer 125 000 17 500 23 000     165 500 

6231 Treningsleir 10 000         10 000 

6232 Dommerutgifter 140 000   24 000     164 000 

6236 Samlinger/spillermøter 20 000 16 000 20 000     56 000 

6237 Spilleroverganger 15 000         15 000 

6238 Utdanning 74 000 10 000 30 000     114 000 

6239 Sportslig utstyr 90 000 50 000 152 000     292 000 

6240 Sosiale tiltak         8 000 8 000 
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Kto Tekst Fotball Ski Swans 
FFO- 

Akademi 
Adm 

Totalt 
Vind      
2018 

6320 Renovasjon         4 000 4 000 

6321 Kommunale avgifter         2 000 2 000 

6340 Elektrisk strøm         190 000 190 000 

6450 Leie av baner og haller 350 000   20 000     370 000 

6452 Leie av grunn til løyper         14 000 14 000 

6454 Leie av utstyr         25 000 25 000 

6600 Drift av hytta         60 000 60 000 

6610 Drift av baner og anlegg         171 500 171 500 

6611 Snørydding         60 000 60 000 

6612 
Drift av 
snøproduksjonsanlegg 

        15 000 15 000 

6620 Drift av kjøretøy         15 000 15 000 

6621 Drift løypemaskin         70 000 70 000 

6622 Drift av banetraktor         35 000 35 000 

6630 Kontormaskiner/Inventar         15 000 15 000 

6700 Revisjonshonorar         35 000 35 000 

6720 Regnskapshonorar         35 000 35 000 

6790 Andre fremmede tjenester         30 000 30 000 

6800 Kontorrekvisita         25 000 25 000 

6860 Møter         20 000 20 000 

6890 Drift/rep. Kontormaskiner         45 000 45 000 

6891 Gaver/Blomster         10 000 10 000 

6900 Telefonutgifter         40 000 40 000 

6940 Portoutgifter         6 000 6 000 

6967 Skiarrangement   160 000       160 000 

6968 Gjøvik-cup 120 000         120 000 

6969 Adidascup 100 000         100 000 

6970 Andre arrangement         15 000 15 000 

6971 Fotballskoler/skiskole 80 000 12 000       92 000 

6972 Fotball FFO + Akademi       169 975   169 975 

7100 
Bilgodtgjørelse 
trenere/ledere 

390 000   30 000   20 000 440 000 

7110 
Kostnader buss (leasing-
diesel-bompenger) 

        70 000 70 000 

7300 Julekalendere         10 000 10 000 

7302 Lionskalendere         20 000 20 000 

7320 Reklamekostnader          270 000 270 000 

7330 Annonser         5 000 5 000 

7390 Utgifter til dugnader         7 000 7 000 

7396 www.vindil.no/ADSL         32 000 32 000 

7510 Forsikringer         80 000 80 000 

7770 Bank og kortgebyr         15 000 15 000 

7771 Gebyr Vipps         7 000 7 000 

7772 Gebyr Izettle         5 000 5 000 

7790 Andre kostnader           0 

7798 Utgifter lagskonti           0 

8151 Renter ut/inn/         75 000 75 000 

8400 Ekstraordinære inntekter         0 0 

  Sum 2 068 229 706 500 334 000 737 667 3 906 658 7 753 055 

  Overskudd/underskudd -293 229  -366 500  -153 250  103 328  788 342  78 690 

 

 

http://www.vindil.no/ADSL
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17. Valg 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Hovedstyret: 

Leder    Richard Søfteland Jensen  Gjenvalg for 1 år 

Nestleder   Jogrim Ristebråten   Ikke på valg 

Styremedlem økonomi Jon Nikolai Rønningen  Ikke på valg 

Styremedlem org.  Jens Petter Markestad  Ikke på valg 

Styremedlem anlegg Anders Myhre   Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem Langrenn Pernilla Egedius   Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem Fotball Eivind Merok   Ny, velges for 2 år 

Styremedlem Am. Fotball Arnstein Kolve   Ikke på valg 

Varamedlem   Ole Henrik Evensen  Gjenvalg 1 år 

Varamedlem   Knut Arild Bakk   Gjenvalg 1 år 

Varamedlem   Morten Stenvold    Ny, velges for 1 år 

 

Kontrollkomiteen 

Øystein Schjellerud       Gjenvalg 1 år 

Bjørnar Stenersen       Gjenvalg 1 år 

 

Valgkomiteen 

Else Karin Morten       Ikke på valg 

Barbro Marie Hagberg      Gjenvalg 2 år 
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Topp Kvalitet – Ren Idrettsglede 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


