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Saksliste og saksdokumenter
Saksliste til årsmøte i
Reistad IL

Årsmøte avholdes 19.5.2020 kl 18.30 i Reistad Arena
Vel møtt!
Styret i Reistad IL

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta valg

Postadresse: Reistad IL, postboks 89, 3401 Lier
E-postadresse: reistad@rsn.handball.no
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Sak 4: Årsberetning Reistad IL året 2019
Styret har i sesongen 2019-2020 bestått av:
Leder:
Nestleder og sportslig leder:
Økonomi ansvarlig:
Barneleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Erik Brekke Johnsen
Robert Ege
John H. Bergflødt
Thomas Grande
Kjetil Grinde
Erik Brekke Johnsen
Hanne Cathrine Enger

Styret i Reistad IL har hatt 11 styremøter i løpet av året 2019.
Det har vært jobbet aktivt i forhold til å øke sponsorinntekter i 2019 og sponsorinntektene har
økt vesentlig det siste året. Det er imidlertid fortsatt en svært liten del av klubbens
inntektsgrunnlag. Styret har likevel klart å få til stor aktivitet i klubben uten de store
sponsorinntektene. Arbeidet med å finne sponsorer er fortsatt pågående. Det enkelte lag kan
skaffe sponsorer hvor inntektene tilfaller laget.
Styret har arrangert ett medhjelpermøte og to trenermøter så langt i sesongen.

Medlemmer
Antall medlemmer har vært stabilt det siste året. Det er i dag 492 medlemmer totalt, og 419
aktive medlemmer.
Herav under 19 år (tilskuddsberettiget): 399
Klubben har vært i vekst de siste årene og denne utviklingen vedvarer. Interessen for Reistad
IL som klubb har økt. Dette har sammeneheng med det gode arbeidet som blir gjort på
aldersbestemte nivåer. Vi har også innlemmet elitesatsning på jentesiden som har bidratt til
økt interesse.
Det er viktig at vi fortsetter det gode arbeidet med rekruttering av unge spillere også i tiden
fremover. Dette for å sikre stabile medlemstall over tid. I denne prosessen er det viktig at
klubben er bevist forholdt å ta vare på eksisterende medlemmer og trenere slik at alle
opplever det som positivt å være medlem i klubben. Med økt vekst på guttesiden og mange
nye guttemedlemmer, er det også viktig at klubben får på plass et opplegg for herrehåndballen
i Reistad IL for fremtiden. Dette har vært en prioritert sak i styrets arbeid høsten 2019.
Klubben har følgende æresmedlemmer: Gullik Steen, Audun Lie, Erik Bjørnstad, Ellen
Hempel, Gro Odde, Arne Borch, Ove Brude Kolstad, Svein Skancke, Thomas Larsson og
Terje Steen.
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Årsberetning barneidretten i RIL året 2019
Vi jobber aktivt med å sikre rekrutteringen til Reistad IL (RIL). Barneidrettstilbudet gjelder alle
barn fra 6-11 år. Allsidighet er viktig i barneidretten og for barn i alderen 6-7 har klubben lagt til
rette for å gjennomføre allidrettsaktiviteter og andre idrettsgrener. For disse har klubben blant
annet gjennomført klatring, judo og turn.
Barneidretten er foreldrestyrt i RIL. RIL tilbyr halltid i Lierhallen og Reistad Arena til alle
grupper i barneidretten.
Det har i denne sesongen blitt lagt til rette for et eget barnetrenerkurs for trenere og
medhjelpere tilknyttet RIL barneidrett med 10 deltagere fra klubben. Kurset ble gjennomført i
Reistad Arena.
Barneidretten spiller i mini/-og aktivitetsturneringer i regi av NHF Region Sør. Vi har hatt 16-18
lag påmeldt i hver aktivitetsturnering fra høsten 2018 i alderen 6-10 år. For guttene har vi hatt
totalt 27 lag påmeldt sesongen 2018/19 og for jentene totalt 50 lag i de månedlige
turneringene.
RIL skal videreføre og øke satsningen på barneidretten for gjennom det å sikre rekruttering til
klubben.
RIL har arrangert camp i vinterferien og i sommerferien i 2019 i samarbeid med St. Hallvard
Håndballklubb (SHK) for til sammen 105 barn i alderen 6 til 12 år. På programmet har det stått
håndball, men også beach-håndball, klatring, friidrett, tur i nærmiljøet, bowling og Mesterens
Mester. Vi vet at dette er positivt for rekrutteringen.
RIL har også etablert en Idrettsfritidsordning (IFO) for Høvik skolekrets sammen med SHK for
45 barn barn i alderen 7- 9 år. Barna har hatt aktivitet i Lierhallen hver tirsdag og torsdag etter
skoletid. Fokuset er basisferdigheter, bevegelsesglede og mestring og tilbudet inkluderer et
bredt utvalg av idretter inkludert utendørsaktiviteter.
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Årsberetning sportslig RIL året 2019
For sesongen 2019/20 ble det påmeldt totalt 28 lag til seriespill for spillere fra 11 år og
oppover: 15 jentelag inkludert 3. og 4. divisjon damer og 13 guttelag inkludert 4. divisjon for
herrer. Dette var en økning fra seongen 2018/19.
Guttene født i 2002 har hatt et Reistad G18-lag sesongen 2019/20, men har også spilt og trent
med Fold St. Hallvard håndballklubb gjennom en partner-prestasjonavtale. Dette inkluderer
Lerøy-serien.
I tillegg til dette har vi hatt et damelag i 2. divisjon som ved årsslutt lå godt an på tabellen til
opprykk. Ansvarlig trener for laget har vært Geir Oustorp, med Tom Morten Svendsen som
fysisk trener og Knut Johansen som medhjelper.
I tillegg hadde vi 9 lag påmeldt i beachserien våren 2019 (J11, G13, J13 og G14).
Både J16 og G16 kvalifiserte seg til Bring høsten 2019, samt at J18 for første gang kvalifiserte
seg til Lerøyserien.
Til sammen har vi hatt totalt ca 100 foreldre i sving som trenere og medhjelpere for lagene,
inkludert barneidrett.
Vi har hatt mange spillere med på utviklingstiltak som SPU og regionale landslagssamlinger.
Våren 2019 hadde vi 3 spillere fra J13, 6 spillere fra J14, 4 spillere fra J15 og 6 spillere fra J16
med på SPU. Vi hadde 5 spillere fra G13, 7 spillere fra G14, 7 spillere fra G15 og 8 spillere fra
G16 med på SPU. Tilsammen har 46 spillere fra Reistad IL deltatt på SPU våren 2019.
I NM for Bylag 15. til 17. mars (2003-årgangen) deltok Sofia Dalsveen, Niklas Ivesdal og
Magnus Solberg for Reistad IL.
På Landsdelsamling 10. til 12. mai 2019 (2001-årgangen) deltok Andrine Kolloen Johnsen,
Mathilde Uldal, Marte Viskum og Marte Økern fra Reistad IL.
20 ungdommer fra Reistad IL gjennomførte våren 2019 barnekampveileder-kurset, og disse
har både vært dommere i alle våre aktivitetsturneringer i Reistad Arena siden og dømt 11årskamper på hjemmebane.
Pernille Bergland har gjennomført trener 1-utdanningen, mens Christoffer Moseng og Vidar
Bergland er i gang med trener-2.
Sportplanen for Reistad IL er under oppdatering våren 2020 og vil bli publisert så fort den er
klar.
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Klubbhåndbok for Reistad IL
Oppdatert klubbhåndbok for Reistad IL blir revidert våren 2020 og vil bli publisert så fort den er
klar. Den er ment å skulle brukes som oppslagsverk og inneholder nyttig informasjon om
rutiner og regler i Reistad Idrettslag. Alle medlemmer og foresatte oppfordres til å gjøre seg
kjent med klubbhåndboka.

Representasjon
Følgende personer har representert klubben i Norges Håndballforbund, Region Sør-Norge:
Geir Floen
leder valgkomite
Ove Brude Kolstad medlem i kontrollkomiteen

Andre aktiviteter/diverse gjennom året
1. Klubben dekker nå påmeldingsavgiften for deltagelse i 1 cup pr år, i tillegg kommer
aktivitetsturneringene.
2. Vi har gjennom året gjennomført 2 aktivitetsturneringer og 1 miniaktivitetsturnering. Dette
gir inntekter både for hallen i form av leieinntekter og for klubben i form av inngangspenger
og kioskinntekter.
3. Vi har de siste sesongene reist på en felles cup for alle lag. I 2019 var dette Storhamar
Cup og nesten 350 håndballspillere fra Reistad var med på tur med felles busstransport og
felles grilling lørdag kveld. Dette er et viktig tiltak for å bygge et godt sosialt miljø i klubben.
4. Vi arrangerte Reistad Moro i juni 2019. det er en hyggelig avslutning for alle aktive
barn/unge og en arena for å takke alle voksne støttespillere rundt lagene. Morten Lønnes,
Knut Magne Uv og Kjell Indrelid fikk blomster og gave som takk for innsatsen som trenere
for G02 gjennom mange år. Norita Fridheim fikk bragdmerket som takk for innsatsen som
styremedlem og senere styreleder i Reistad IL gjennom 10 år.
5. I februar 2019 var Reistad arrangør av hjemmerunde for G16 i Bring.
6. Både J16 og G6 kvalifiserte seg høsten 2019 til Bring, samt at J18 kvalifiserte seg til Lerøy.
RIL arrangerte i den forbindelse både kvalikrunde og hjemmerunde i Lerøy, samt
hjemmerunde i Bring for G16 høsten 2019.
7. RIL arrangerte to trenerkurs med Geir Oustorp i januar 2019 for alle trenerne våre,
inkludert barnetrenerne, med både teori og praktiske øvelser.
8. RIL arrangerte to klubbkvelder høsten 2019 med temaene skadeforebygging og ernæring i
forbindelse med kamp og trening.
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9. RIL arrangerte juleavslutning med servering av julegrøt for alle spillere i desember 2019
med nesten 250 deltagere.
10. RIL arrangerte juleavslutning for alle trenerne våre i desember 2019 med fagmøte med
Geir Oustorp først og servering av mat og drikke etterpå.
11. Reistad har etablert en fadderordning for barneidretten med spillere fra tenåringslagene.
Tenåringene er med på treningene med noen av barnelagene (7, 8 og 9 år) i sesongen. På
den måten knytter vi barna nærmere klubben, de får et forhold til Reistad og Reistad Arena
og de får noen forbilder i klubben.
12. Fire ungdommer deltok i november på dommer 1-kurs i regi av region Sør og har begynt å
dømme for klubben.
13. Sammen med Lier Kommune, BUA, rektorene på Egge, Hegg og Lierbyen skoler, samt
idrettslagene Stoppen Sportsklubb, Lier Volleyballklubb og Tranby Turn har RIL arrangert
åpen hall, FunFriday, i Reistad Arena og Hegg skole for ungdomsskoleelevene i ytre Lier,
nærmere bestemt elevene på ungdomsskolen på Høvik og Lierbyen to fredager i 2019.
14. RIL arrangerte to trafikale grunnkurs i samarbeid med LEARN trafikkskole for 16-åringene i
Arensalen i januar/februar og i november. Deltagerne fikk kurset til rabattert pris og laget
fikk en kick-back på kr 300 pr. deltager.
15. RIL deltok i 2019 på Lierdagene og var representert med en egen ballstand sammen med
SHK.
16. RIL arrangerte God jul, Lille Venn i Reistad Arena i samarbeid med Lier Kommune, BUA
og Kiwanis i november 2019. God jul, lille venn er en dugnad hvor målet er å samle inn nye
julegaver til barn i familier som har litt mindre å rutte med.
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Sak 5: Regnskap for 2019.
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Kommentar til inntekter
Inntektene har økt fra 2 535 539 i 2018 til 3 585 416 i 2019. Årsaker til økningen er i
hovedtrekk økt aktivitet i klubben. Vi har pr. 31.12.19 både gutte og jentesiden på alle
årsklasser. Dette har medført en økning i medlemskontingenter og aktivitetsgebyr. Dette har
også medført økte offentlige tilskudd. I tillegg har Reistad IL i samarbeid med Folt St. Hallvard
startet opp med IFO - Idrettfritidsordning. Dette har medført en økning i inntekter 257 750,-.
Sponsorinntektene har vært et av fokusområdene i 2019 og har medført en økning med kr
134 196,-. Parallellt med økt aktivitet i hallen har også kioskinntektene økt med 113 897,-.
Klubbens viktigste inntektskilder utover medlems- og aktivitetskontigenter, er knyttet til billetter
og kiosksalg.
Kommentar til kostnader
Kostnadene i klubben har økt fra 2 434 146 i 2018 til 3 383 580,- i 2019. Kostnadene er direkte
knyttet opp til inntektene. Vi har en økning i antall lag. I tillegg har vi i 2019 deltatt i 2 divisjon
for damer, Lerøyserien Jenter 18 og Bring med både gutter og jenter 16. Dette medfører en
betydelig økning i kostnader. Lagskostnadene har økt fra 429 889,- til 863 046,-. Mye av dette
er dekket inn med sponsormidler. I tillegg dommerutgiftene og trenerhonorarene økt som en
følge av dette.
Totalt sett så har Reistad IL et overskudd på kr 201 836,-. Dette er en økning på 100 443,- i
forhold til 2018.

Kommentar til balansen
Likviditeten er styrket med kr. 271 383 i 2019. Likviditetsveksten skyldes i hovedsak økt
aktivitet i Reistad IL. Gjeldsandelen har økt med 3,67 % i 2019. Økningen i gjeld skyldes i
hovedtrekk økt leverandørgjeld.
Forutsetningen er at klubben skal ha til en hver tid ha ett omfang og aktivet som sikrer en
betrygende egenkapitalen til fremtidig drift. Egenkapitalen har økt med årets resultat på kr.
201 693,-. Styret er av den oppfatning at klubbens egenkapial er forsvarlig i forhold til fremtidig
drift.
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Sak 6: Innkomne forslag
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Sak 7: Aktivitetsgebyr/Medlemskontingent
Styret har følgende forslag til kontingenter og aktivitetsgebyr for 2020/2021:

Grupper
6-8
9 – 10
11-12
13-14
15-16
18
Senior

Aktivitetsgebyr 2020/2021
1100
1400
1600
1900
2200
3200
3200

Kontingent 2020
Enkeltmedlem
Familiemedlem

400
800
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Sak 8 Budsjett for Reistad IL 2019
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Kommentarer til budsjettforslaget for 2019
Budsjettet for 2020 har tatt utgangspunkt i regnskapet for 2019. Styret legger opp til å
opprettholde inntektsambisjonene i 2019 inn i budsjettet for 2020. Styret mener at måten
klubben drives på samt tilførselen av nye spillere, vil øke inntektene noe i 2020. Dette har
sammenheng med at påmeldte lag for sesongen 2020/2021 har økt i forhold til 2019.
Det har vært gjort et aktivt tiltak i forhold til IFO som igjen har som fokus å sikre rekruttering av
unge spillere. Dette parallelt med tiltak mot skolene i vårt naturlige nedslagsområde forventer
styret at vil gi effekter i årene fremover.
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Sak 9: Organisajonsplan
Som en følge av søknad om Eliteserielisens for sesongen 2020/2021 er organsisasjonsplanen
justert slik at den tilfredstiller Norges håndballforbunds krav og dekker alle nøkkelfunksjoner.
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Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Erik Brekke Johnsen – Gjenvalg 1 år
Nestleder: Robert Ege – Ikke på valg
Styremedlem: John Helge Bergflødt – Ikke på valg
Styremedlem: Kjetil Grinde Olsen – Gjenvalg 1 år?
Styremedlem: Hanne Enger – Ikke på valg
Styremedlem: Ny

Harald Viskum, Leder valgkomite RIL

Innstilling til ny valgkomité for 2020/2021
Leder
Medlem

Harald Viskum
Tor Hellumsand

2020/2021
2020/2021

Revisorer for 2020
Harald Viskum

Sak 11: Hedersutmerkelser
Det vil ikke bli delt ut noen hedersutmerkelser i år.
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