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Det avholdes
ÅRSMØTE
I
LARKOLLEN IDRETTSLAG
Onsdag 21.03.2018 kl. 19:00
Klubbhuset
Saksliste:
-

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Årsberetninger
Regnskap med revisorberetning
Vedta Budsjett for 2018
Innkomne forslag.
Kontingent
Valg

Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være styret i hende senest onsdag 07.
mars 2018
Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig i Larkollhallen og på vår hjemmeside fra 14.
mars 2018
Vel møtt!
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LARKOLLEN IDRETTSLAG
Styret for 2017 har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Werner Olsson – verv 1 år til (overtid)
Nestleder:
Janicke Johansen – Står på valg (ga seg før tiden)
Styremedlem Økonomi:
Leif-Andreas – står på valg
Styremedlem Bordtennis:
Frank Larsen – står på valg
Styremedlem BIG/mosjon:
Jørgen Aker-Høydalsvik – Står på valg
Styremedlem Fotball:
Andreas Kalgraff – verv 1 år til
Styremedlem Anlegg:
Tommy Gregersen – verv 1 år til
Styremedlem Håndball:
Anniken Fleischer Bristol – verv 1 år til
Varamedlem:
Line Klynderud – Står på valg)
Styremøter:
Det er avholdt 8 styremøter i 2017/18
Daglig leder: Andres Metssalu.

Eiendeler
Klubben eier egen hall og klubbhus med inventar
Idrettslaget har gjennom avtale med kommunen disposisjonsrett til Park Lane
Idrettslaget har gjennom avtale med Larkollen skolen disposisjonsrett til garderobeanlegg på
skole.

Larkollhallen, klubbhuset og Park Lane
Hallen har i 2017 vært i flittig bruk i ukedagene. Tidene i den brukes i all hovedsak på aktiviteter i
LILs regi, de tidene vi ikke bruker selv leies ut til andre eller disponeres av andre idrettslag i
Rygge.
Helgene har vært benyttet til stevner/samlinger i bordtennis, fotball, håndball og i trimrommet er
antallet medlemmer ligget på et stabilt nivå, og det er fremdeles noe ledig kapasitet.
Vi har fått i gang et damelag i håndball som har brukt hallen til trening og kamper.
Klubbhuset brukes til klubbens interne arrangementer, som styremøter, kurs o.l. I tillegg er det
mulig å leie klubbhuset til private eller andre arrangementer.
Park Lane hadde i 2017 fast oppmerket en 7-bane og to 5-baner (ved enkelte kampdager var det
oppmerket 2 7èr baner). Banene har vært i flittig bruk av LILs egne fotballag.
Da utgiftene til å vedlikeholde hallen har økt i den senere tid har idrettslaget hatt vanskeligheter
med å ha en god likviditet. En gruppe støttespillere har sammen med leder vurdert hva som kan
gjøres for å bedre situasjonen. I den forbindelse har vi vært i dialog med kommunen. Styret vedtok
et forslag som er fremmet kommunen. Dette forslaget medfører at kommunen overtar eierskapet
av hallen, men at Larkollen I.L. har full bruks- og styrerett. Om kommunen godtar forslaget kreves
det et ekstraordinært årsmøte.
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Styret i Larkollen Idrettslag
21. mars 2018

_________________________
Werner Olsson

________________________
Leif-Andreas Storvik

________________________
Janicke Johansen

_________________________
Frank Larsen

_______________________
Andreas Kalgraff

_________________________
Tommy Gregersen

_______________________
Jørgen Aker-Høydalsvik

__________________________
Anniken Fleischer Bristol
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Daglig leder
Oppgaver består i å være kontaktledd mellom idrettslag og kommune, fylke, idrettskrets,
medlemmer og andre. Daglig leder skal også ha oppsyn med idrettslagets eiendeler, være
bestyrer i hallen, påse at Park Lane, klubbhuset og hallen er klare til bruk, samt stå for utleie av
disse.
Generelt tar jeg ansvar for idrettslagets og Larkollhallens daglige drift. Henter post og fordeler til
de rette personene, samt mottar e-post til hallen/idrettslaget, behandler eller sender videre til de i
klubben dette vedgår.
Har oversikt og tar imot timebestillinger ved leie av Park Lane, hallen og klubbhuset. Jeg
administrerer bruk av trimrom. Det innebærer registrering av personopplysninger for bruker,
utstedelse av adgangskort, oversendelse av info til regnskap, kontroll av utstyr i trimrommet, og
oppfølging av brukerne.
Har tilsyn med teknisk anlegg i hallen og sørger for løpende service/vedlikehold. Har tatt over som
brannvernleder i Larkollhallen etter kurs i IF Sikkerhetssenteret. Har ansvaret for grunnleggende
brannvernopplæring av alle aktivitetsledere i idrettslaget og leietakere. Følger opp mangler som
skader, reparasjoner, skifte av pærer. Gjør innkjøp til kafeteria/kiosk.
Påser at renholdsrutiner blir fulgt. Renholdsarbeidet blir dels utført av meg, dels av
samarbeidspartnere. Mye av sommertid går til vedlikehold av Park Lane, som klipping, merking,
rydding av fotballbanen.
Månedlig rapporterer jeg til leder i idrettslaget og følger opp instrukser/oppgaver som styret
beslutter. Har daglig kontakt med medlemmer og er tilgjengelig pr. telefon hele døgnet.
For nærmere detaljer om mitt arbeid viser jeg til de månedlige rapporter som er avgitt til styret.
Jeg ønsker å takke styret for fint samarbeid i løpet av året.

Andres Metssalu
11mars 2018
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Hallen
Hallen fungerer stort sett bra, men noe ekstra vedlikehold har kommet til. I den sammenheng har
det tilkommet en del arbeid som må utføres av håndverkere, som igjen medfører ekstrautgifter. En
god del av arbeidet dekkes av Andres og resten vil bli dugnadsbasert.
Problemet vi har hatt med varmepumpa er blitt bedre, selv om det nylig ble funnet at det har vært
en feil på en termostat som har gjort det slik at selve hallen har blitt oppvarmet av «strøm».
Vi har fortsatt ikke utført alt arbeid i forbindelse med mangler fra branntilsynet.
GK-teknikk har nylig gjort et overslag på hvor mye jobb og kostnader det vil bli å bytte ut alle lys i
hallen med led-lys. De har også hjulpet oss med å søke ENOVA-stiftelsen med midler til å dekke
dette.
Da idrettslaget ikke har store nok inntekter til å dekke alle påløpende utgifter er vi i samtaler med
kommunen om en mulig løsning.

Tumling
Tumlinga er et tilbud til Larkollens barn i alderen fra 1-3 år. Vi har hallen hver mandag kl 16:3017:30, samtidig som Idrettskolen. Gruppa har bestått av ca 9 barn høst/vinter perioden. Det er lagt
opp til fri lek for barna med ball, tjukkas, balansetrening, klatre i ribbeveggen, lek i tunnel,
rokkeringer og innebandy og fotball. Foreldrene deltar i aktivitetene med barna. Barna får
trene/leke aktiviteter som forbedrer det grovmotoriske, øvelse i å leke sammen og vente på tur og
sosialt samspill.
Tumlinga er i år ledet av Madelene Valan.

Idrettsskolen
Idrettsskolen er et tilbud til barn i Larkollen i alderen 4-6 år. I år har gruppen bestått av 13 barn
(omtrent halvparten gutter og jenter). Målet med idrettsskolen har vært å skape gode opplevelser i
forbindelse med fysisk aktivitet, samt å stimulere fin- og grovmotorikk, balanse og koordinering.
Timen har som regel vært oppdelt i samling, oppvarming, hovedaktivitet, frilek og avslutning.
-

I samling har vi ønsket velkommen og informert om dagens trening.
Oppvarmingen har bestått av ulike typer lek slik som "stiv heks", "alle mine duer",
”snipp&snapp”, div hermeleker samt musikk/dans.
- Hovedaktiviteten har variert mellom hinderløyper, løp med hinder, og ulike idretter som
håndball og bandy. Vi har også dette året brukt klatreveggen aktivt. Alle ballaktiviteter har i
år hatt fokus på samspill samt forsøk på lagspill, bandy er et av ballspill som har hatt fokus
på lagspill. I frileksdelen har barna fått holde på med det de selv vil. Treningen har blitt
avsluttet med en felles samling mens foreldrene har ryddet. Foreldrene har som regel kun
vært tilskuere under treningen, men har også hjulpet til ved behov.
Hilsen årets trenergruppe;
Even Myrvold, Jørn Jakobsen
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Bordtennis sesongen 2017 / 2018.
Bordtennisgruppa har i sesongen 2017 / 2018 trent en gang i uken nede i hallen (tirsdag)
Seriespill:
A-laget har spilt i 3. divisjon og ble nummer 2.
8 spillere har deltatt i årets 3.div.
Andres ble årets lagspiller i divisjonen, kun ett tap gjennom sesongen.
B-laget har spilt i 4. divisjon og etter å ha blitt nr. 5 er de nå i gang med sluttspill.
I 4.div. har det også vært benyttet 8 spillere.
Det er nå totalt 31 spillere med i bordtennisgruppa.
Aktivitet:
Bordtennisskole, Pensjonistgruppe, Trim og Aktive
Bordtennisgruppa har arrangert samlerunder i 3. og 4. divisjon.
I tillegg har det vært flere forbundssamlinger i regi av bordtennisforbundet i hallen.
Ellers deltas det på enkelte stevner.
Stiller med to spillere til Junior-NM 14.-15.mars. Veteran NM går av stabelen i April.
Det er nå fem barn som deltar på bordtennisskolen.
Økonomi:
Se Regnskap.

Med sportslig hilsen
Bordtennisgruppa i Larkollen IL
Frank Larsen
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Årsrapport for Larkollen IL – Fotball 2017

Larkollen IL Fotball hadde i 2017 9 lag i seriespill fordelt på 6 guttelag og 3 jentelag.
Det har vært totalt 90 spillere registrert på de forskjellige lagene i 2017.
Disse lagene har vært:
G.07
G.08
G.09
G.11
G.13/14 – Bredde 9er avd 02
G.13/14 – Bredde 9er avd 04
J.12
J.13/14 – Bredde 9er avd 01
J.15 KM A sluttspill:

3.plass av 9 lag med 22 poeng på 16 kamper.
6.plass av 10 lag med 22 poeng på 18 kamper.
4.plass av 6 lag med 7 poeng på 5 kamper på våren og 3.plass
av 6 lag med 19 poeng på 10 kamper i B sluttspillet på høsten
Ekholt/Larkollen ble nr 2 av 10 lag med 21 poeng på 9 kamper

Av prestasjoner verdt å nevne har vi Ekholt/Larkollen-laget som har gjort det bra i seriespill, og 2
spillere har representert sone- og kretslag.
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Årsrapport håndball 2017
Håndballgruppa ble gjenetablert i Larkollen IL på årsmøtet i mars 2017. Forslag om opprettelse
ble fremmet av Odd Fleischer, og styremedlem/leder for håndballgruppa har i denne perioden
vært Anniken Fleischer Bristol, som blir sittende i ett år til.
Håndball har trent 1 gang i uka i tillegg til kamper. Vi disponerer treningstid på mandager og
onsdager fra kl. 20.00-22.00.

Aktiviteter:
I år har vi hatt ett senior håndballag for damer. Det er 24 jenter med på treninger. Laget har spilt i
6. divisjon Region Øst. I skrivende stund har vi spilt 13 kamper – 10 seire og 3 tap, og laget ligger
på 3. plass på tabellen, noe som dessverre ikke gir opprykk. Laget ønsker å rykke opp til 5.
divisjon, for å få flere kamper mot gode lag. Tove Fleischer har vært trener med stor suksess,
både med å holde laget helt i toppen av divisjonen, men også i utviklingen av enkeltspillere. Laget
har i dag en god blanding av rutinerte spillere, som har spilt håndball jevnlig de siste årene, til
spillere som er tilbake etter lang pause fra håndballen, til jenter som aldri har spilt håndball før
denne sesongen. Med seg på benken har Tove hatt Lisbeth Waak som oppmann, og nå mot
slutten av sesongen har Anne Lise Myrvang også bidratt som lagleder. Alle har gjort en
fremragende jobb rundt laget og vi håper de blir med også neste sesong.

Økonomi:
Håndballgruppa har god økonomi, grunnet mange betalende deltakere og sponsorinntekter. I
tillegg har vi hatt en del inntekter på inngang og kiosksalg på hjemmekampene. Tusen takk til våre
sponsorer Aztek Økonomi, ProfilNorge, Larkollteamet, Joker, Meny og ToppForm Fitness. Tusen
takk også til våre gode hjelpere med kiosk, inngang, sekretariat, plakatlaging, fotografering etc.

Fremover:
For neste sesong har vi ambisjoner om å starte rekrutteringen til håndballen med et lag 6-7åringer i samarbeid med barneidrettsgruppa.

Til slutt litt statistikk:
Antall skårede mål: 331
Tre på topp sesongen 17/18:
Anniken Fleischer Bristol: 110 mål
Therese Marthinsen-Waak: 77 mål
Gina-Marie Bjerkan: 54 mål
Med sportslig hilsen,
Håndballgruppa Larkollen IL
Anniken Fleischer Bristol
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Gubbetrimmen
Gubbetrimmen består for tiden av 6-10 energiske karer i sin beste alder pluss en kvinne. Vi trener
innebandy hver tirsdag i Larkollhallen. Treningen er lystbetont, men vinnerviljen er sterk hos
alle. Innsatsen er 100% og intensiteten høy. Hver tirsdag er derfor preget av spennende og
velspilte internkamper. Gruppen består primært av lokale ”gubber”. Nye fjes ønskes velkommen.

Ski og Trim
Har holdt skiløyper oppkjørt i den korte tiden det var skiføre. En stor takk til Espen Bakkerud og
Tor Guren som har kjørt snøskuter.

Økonomi
Regnskapet viser et overskudd i 2017 på kr. 22.442,- mot et overskudd på kr. 19.822,- året før. Vi
budsjetterte med et overskudd for 2017 på kr. 13.299,Klubbens totale omsetning var på kr. 1.193.018,- mot kr. 1.471.768,- året før, altså en nedgang på
kr. 278.750,-. Mye av differansen kan forklares med blant annet manglende gjennomføring av
LarkollCupen i 2017 + 2016 hadde unormalt høye inntekter på treningsavgifter da det ble gjort en
god jobb for å inndrive etterslepet.
Likviditeten har vært stabilt god i store deler av 2017 med noen unntak gjennom året.
Styret anser lagets økonomi som god, men utfordrende med tanke på at vi fortsatt ikke har klart å
bygge opp den bufferen vi ønsker på likviditetssiden.
Styret/Laget er fortsatt avhengig av å styrke våre inntekter og ha fortsatt kontroll og fokus på
kostnader. I budsjettet for 2018 har vi lagt vekt på at alle grupper skal bidra positivt inn til
fellesskapet så langt det lar seg gjøre, at vi ikke skal bruke penger vi ikke har, ikke bruke penger vi
tror vi får og heller ikke bruke penger uten at så mange som mulig får glede av dem.
Avslutningsvis oppfordres det til fortsatt moderasjon ved bruk av penger. Et klart mål bør være å
bygge en trygg likviditetsbuffer for å kunne betjene lagets kostnader.
Det oppfordres også til at alle aktive gjør opp for seg når de mottar faktura fra laget. Dette
oppleves fortsatt som en utfordring og er tidkrevende for oss som ønsker å ha et aktivt idrettslag i
bygda.
Jeg ønsker til slutt å takke for meg. Har sittet i styret i LIL i godt over 10 år nå, og føler at tiden er
moden for at nye krefter kan dra LIL videre. Har hatt noen supre år i idrettslaget, med muligheten
til å bli kjent med så mange flotte mennesker.
Takk for meg! J
Mvh

Leif-Andreas Storvik
Avtroppende Økonomiansvarlig Larkollen IL
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INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag

Kontingent
Larkollen Idrettslag foreslår å fastholde kontingent på eksisterende nivå, ingen regulering for år
2018.
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VALG

Til årsmøte i Larkollen Idrettslag

Revisjon av regnskap 2017
Vi har revidert årsregnskapet for Larkollen idrettslag for regnskapsåret 2017.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 22.442,Vi har kontrollert balansen og bankutskrifter og at disse stemmer med regnskapet.
Vi har vurdert kostnadene og funnet disse i orden. Idrettslagets omsetning synes å stemme med
inntektene.
Vi mener idrettslagets regnskap gir et riktig bilde av lagets økonomiske stilling pr. 31.12.17.

Larkollen 8.3.18

Petter Gregersen

Jon Embretsen

BUDSJETT 2018

13.03.2018

Totalt
2017

2018

Budsjett 2018

INNTEKTER
3000 Sponsorstøtte avgiftspliktig

F

3001 Drakter/treningsdresser avgiftspliktig

F

-46 400

-65 001

3002 Barteravtale
3100 Sponsorstøtte avgiftsfri

-8 000

3101 Drakter/treningsdresser avgiftsfritt

F

-7 200

-10 000

3102 Arrangementsinntekter

F

-5 412

-89 000

3440 Offentlige tilskudd

F

-131 962

-130 000

3600 Utleie til skolebruk

F

-465 000

-440 000

3601 Utleie arrangementer / idrett

F

-81 650

-80 000

3900 Andre inntekter

-400

3902 Hall- og Fasislitetsavgift

F

3905 Lotteri,bingo,basar

F

-118 956

-115 000

3907 Treningsavgift

K

-256 475

-255 001

3930 Medlemskontigent

K

-36 525

-40 000

8031 Gave

F

-43 038

8032 Diverse

F

SUM DRIFTSINNTEKTER

-1 193 018

-1 232 002

4220 Deltagelse cuper, turneringer, arrangementer

14 289

11 000

4221 Seriespill og mesterskap,spillovergang

32 995

26 000

KOSTNADER

4223 Trenings- og instruktørtiltak
4224 Leie anlegg
4225 Materiell og utstyr

800
1 000
29 532

47 500

2 806

34 000

25 933

10 000

322 037

335 000

13 401

14 000

161 847

130 000

4226 Medisinsk utstyr
4300 Innkjøp arrangementer
4303 Kjøp av treningsdress / drakter
5000 Lønnskostnad (brutto)
6000 Avskrivning hall
6320 Renovasjon
6340 Elektrisitet
6341 Strøm lysløypa
6360 Renhold
6600 Rep.- og vedlikehold av utstyr
6620 Andre kostnader hallen
6700 Regnskapshonorar
6800 Kontorrekvisita

1 818

1 000

136 023

135 000

66 188

80 000

2 508
53 416

65 000

86

1 000

6810 EDB-utgifter

10 361

5 000

6830 Diverse driftskostnader

29 838

30 000

8 278

10 000

7000 Drivstoff

1 583

500

7100 Kjøregodtgjørelse trenere

5 299

4 000

6860 Møte-/kursutgifter
6900 Telefon/mobil/bredbånd
6940 Porto og medlemsservice

7140 Reisekostnader
7150 Diettkostnader
7320 Reklamekostnader

3 647

7400 Kontingenter
7411 Dommere

25 158

20 000

2 077

3 000

7500 Forsikringspremie

41 090

41 700

7720 Sosiale aktiviteter

590

3 000

7430 Gaver, merker, medaljer

7750 Eiendomsskatt og festeavgift
7760 Kommunale avgifter
7790 Andre kostnader

890

7830 Tap på krav
SUM DRIFTSKOSTNADER

1 000
30 000

993 490

1 037 700

SUM DRIFTSRESULTAT

-199 528

-194 302

7770 Bank og kortgebyrer

6 372

6 500

8032 Andre gaver
8050 Renteinntekter
8150 Renter lån 1080.74.45389

-33
170 747

180 000

SUM FINANSKOSTNADER

177 086

186 500

ÅRSRESULTAT

-22 442

-7 802

8170 Valutatap
8151 Annen rentekostnad
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Regnskap 2017

31.12.2017

Totalt
2016

2017

Budsjett 2017

-87 720

-46 400

-85 000

INNTEKTER
3000 Sponsorstøtte avgiftspliktig

F

3001 Drakter/treningsdresser avgiftspliktig

F

3002 Barteravtale
3100 Sponsorstøtte avgiftsfri

-19 850

-25 000

3101 Drakter/treningsdresser avgiftsfritt

F

-7 200

-20 000

3102 Arrangementsinntekter

F

-150 868

-5 412

-119 000

3440 Offentlige tilskudd

F

-149 768

-131 962

-150 000

3600 Utleie til skolebruk

F

-428 000

-465 000

-428 000

3601 Utleie arrangementer / idrett

F

-92 900

-81 650

-80 000

-400

-20 000

3902 Hall- og Fasislitetsavgift

F

-105 600

3905 Lotteri,bingo,basar

F

-88 247

-118 956

-50 000

3907 Treningsavgift

K

-306 190

-256 475

-205 000

3930 Medlemskontigent

K

-42 625

-36 525

-40 000

8031 Gave

F

8032 Diverse

F

3900 Andre inntekter

SUM DRIFTSINNTEKTER

-60 000

-43 038
-1 471 768

-1 193 018

-1 282 000

8 700

14 289

20 000

58 620

32 995

31 000

KOSTNADER
4220 Deltagelse cuper, turneringer, arrangementer
4221 Seriespill og mesterskap,spillovergang
4223 Trenings- og instruktørtiltak

800

4224 Leie anlegg

1 000

8 000

69 932

29 532

90 001

4300 Innkjøp arrangementer

45 552

2 806

10 000

4303 Kjøp av treningsdress / drakter

20 320

25 933

15 000

320 487

322 037

285 000

4225 Materiell og utstyr
4226 Medisinsk utstyr

5000 Lønnskostnad (brutto)
6000 Avskrivning hall

60 000

6320 Renovasjon

15 132

13 401

10 000

124 334

161 847

105 000

6340 Elektrisitet
6341 Strøm lysløypa

60 000

932

1 818

1 000

6360 Renhold

120 070

136 023

110 000

6600 Rep.- og vedlikehold av utstyr

248 757

66 188

150 000

796

2 508

74 378

53 416

75 000

6620 Andre kostnader hallen
6700 Regnskapshonorar
6800 Kontorrekvisita

1 571

86

1 000

6810 EDB-utgifter

7 055

10 361

2 000

12 267

29 838

16 000

6830 Diverse driftskostnader
6860 Møte-/kursutgifter
6900 Telefon/mobil/bredbånd

176

7 500

12 188

8 278

12 000

715

1 583

500

5 865

5 299

4 000

626

3 647

17 769

25 158

20 000

6 150

2 077

3 000

7500 Forsikringspremie

40 377

41 090

41 700

7720 Sosiale aktiviteter

3 698

590

6 000

2 504

890

2 000

1 274 970

993 490

1 085 701

SUM DRIFTSRESULTAT

-196 798

-199 528

-196 299

7770 Bank og kortgebyrer

6 171

6 372

6 000

-58

-33

170 661

170 747

180 000

6940 Porto og medlemsservice
7000 Drivstoff
7100 Kjøregodtgjørelse trenere
7140 Reisekostnader
7150 Diettkostnader
7320 Reklamekostnader
7400 Kontingenter
7411 Dommere
7430 Gaver, merker, medaljer

7750 Eiendomsskatt og festeavgift
7760 Kommunale avgifter
7790 Andre kostnader
7830 Tap på krav
SUM DRIFTSKOSTNADER

-4 000

8032 Andre gaver
8050 Renteinntekter
8150 Renter lån 1080.74.45389
8170 Valutatap

202

8151 Annen rentekostnad
SUM FINANSKOSTNADER

176 976

177 086

183 000

ÅRSRESULTAT

-19 822

-22 442

-13 299
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