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Saksliste og saksdokumenter
Saksliste til årsmøte i
Reistad IL

Årsmøte avholdes 30.3.2022 kl. 18:00 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. Foreta valg
10. Hedersutmerkelser
11.Orientering divisjonsrettigheter senior kvinner

Postadresse: Reistad IL, postboks 89, 3401 Lier
E-postadresse: reistad@rsn.handball.no
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Sak 4: Årsberetning Reistad IL året 2021
Styret har i sesongen 2020-2021 bestått av:
Leder:
Nestleder og sportslig leder:
Økonomi ansvarlig:
Barneleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem;

Erik Brekke Johnsen
Robert Ege
John H. Bergflødt
Hilde Lohne Karlsen
Hanne Cathrine Enger
Tor Hellumsand

Styret i Reistad IL har hatt 8 styremøter i løpet av året 2021.
2021 har også vært preget av pandemien. Aktiviteten har i flere perioder gjennom 2021 blitt
stengt ned. Sammenlignet med 2020 har det vært mer aktivitet i 2021. Styret har i stor grad
jobbet med å få klubben igjennom en krevende fase. Det har vært jobbet for å oppretthold så
mye aktivitet som mulig parallelt med at det har vært jobbet mye med økonomi for å sikre
driften i ett lengre tidsperspektiv. Det har vært avholdt 8 styremøter. Reistad IL har jobbet
aktivt for at all aktivitet skal være i henhold gjeldene smittevernforskrift, gjeldene nasjonale
regler og NHF smittevernprotokoll. Dette arbeidet har medført at styret i lengre perioder har
måtte nedprioritere ordinære arbeidsoppgaver for å sørge for så mye aktivitet i klubben som
mulig.
Styret har gjennomført medhjelpermøte og trenermøte denne sesongen.

Medlemmer
Antall medlemmer har vært stabilt det siste året. Det er i dag 510 medlemmer totalt, hvor 440
er aktive medlemmer.
Herav under 19 år (tilskuddsberettiget): 412
Klubben har vært i vekst i en årrekke. Pandemien har imidlertid dessverre også hos oss
medført at vi har mistet enkelte spillere, særlig gjelder dette for senior og junior, både damer
og herrer. Det er der medlemmene har blitt hardest rammet både i trenings- og spilltilbudet på
grunn av pandemien, også for store deler av 2021, og er av den grunn ikke så overraskende.
Mange klubber har varslet frafall og nedgang i medlemstall. Nedgangen er heldigvis beskjeden
for vår del og utgjør 15 medlemmer sammenlignet med 2020.
Våre trenere har gjort en formidabel jobb gjennom pandemiene og har vært av avgjørende
betydning for at vi har klart å beholde så mange medlemmer. For enkelte av de yngre
årsklassene har vi også hatt en økning i medlemsmassen, og det ser vi også inn i 2022. Dette
er en god indikasjon på at tilbudet Reistad IL har er godt og at rekrutteringsarbeidet
fungerer. Interessen for Reistad IL som klubb har økt. Dette har sammenheng med det gode
arbeidet som blir gjort på aldersbestemte nivåer. Vi har også innlemmet elitesatsning på
jentesiden som også har bidratt til økt interesse.
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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 har ett er bevist forholdt til å ta vare på eksisterende medlemmer og trenere slik at
alle opplever det som positivt å være medlem i klubben. All aktivitet i Reistad IL skal være
forankret i verdigrunnlaget vårt Begeistring, Respekt, Inkluderende og Engasjement. Dette
gjelder spillere, trener og, medhjelpere
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 2021
Vi jobber aktivt med å sikre rekrutteringen til Reistad IL (RIL). Barneidrettstilbudet gjelder alle
barn fra 6-11 år. Allsidighet er viktig i barneidrett og for barn i alderen 6-7 har klubben lagt til
rette for å gjennomføre allidrettsaktiviteter og andre idrettsgrener.
Høsten 2021 ble det blitt etablert to nye årganger i Reistad IL, 2014 og 2015. Der er det nå
med til sammen 31 barn.
Vi har opplevd en stor tilgang i nye medlemmer også for de andre barnelagene. Det er mange
som har lyst til å prøve seg på håndball og mange blir fristet av klassekamerater som er godt
fornøyd med tilbudet. Vi har mange barnelag som blir drevet veldig godt, og det er vi glade for.
Pandemien har satt en del begrensninger i forhold til oppstart av rekruteringsaktiviteter.
Forhåpentligvis blir dette gjennomopptatt høsten 2022.Vi ønsker også å delta i
rekrutteringsaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund for å gi nye potensielle medlemmer et
så godt tilbud som mulig.
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 barnetrenerkurs i regi av
NHF Region Sør. Dette har vært gjennomført som nettkurs.
Barneidretten spiller i mini/-og aktivitetsturneringer i regi av NHF Region Sør.
RIL skal videreføre og øke satsningen på barneidretten for gjennom det å sikre rekruttering til
klubben.
RIL arrangerte camp i sommerferien i 2021 sammen med Lier Volleyballklubb som et ledd i
Lier Kommune sin Sommerskole. Det var et gratis tilbud for barn i Lier kommune og
kommunen dekket RILS kostnader kn yttet til arrangementet. Det var et populært tilbud og vi
hadde totalt med oss 45 barn, mange av dem var helt nye i Reistad IL.RIL har også i 2021
drevet Idrettsfritidsordning (IFO) for Høvik skolekrets for barn i 2. til 4. trinn tirsdager og
torsdager i Lierhallen. Det første halve året var det totalt 35 barn med. På grunn av endringer i
treningstider fra høsten 2021, ble tilbudet endret og drevet som et samarbeid med St. Hallvard
videregående skole i Reistad Arena kun torsdager fra oktober og fram til jul for 22 barn. På
grunn av pandemien og gjeldene smittevernregler har tilbudet i perioder vært stengt ned. RIL
ønsker å utvide detet tilbudet på sikt til å gjelde flere dager og flere barn.

Årsberetning sportslig RIL året 2021
For sesongen 2021/22 ble det påmeldt totalt 30 lag til seriespill for spillere fra 11 år og
oppover: 18 jentelag inkludert 1., 3. og 4. divisjon damer og 12 guttelag inkludert 4. divisjon for
herrer. Dette var en økning fra sesongen 2018/19.
I tillegg til dette har vi hatt et damelag i 1. divisjon. Ansvarlig trener for laget har vært Goran
Rajkovic, med Simon Hammond som fysisk trener og Frode Simensen som medhjelper.
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Både J16 og G16 kvalifiserte seg til Bring høsten 2021, samt at J18 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.
VI har også hatt spillere som har deltatt på landslagssamlinger for sin årsklasse.
Ny og oppdatert versjon av sportsplanen for Reistad IL ble publisert i september 2021.
Reistad IL valgte i juni 2021 Select som ny utstyrsleverandør og XXL som ny
samarbeidspartner på butikk-siden. Avtalene ble signert for de neste fem årene. Dette har vært
krevende og vi har hatt til dels store oppstartsproblemer. Vi tror imidlertid dette vil bli en veldig
bra løsning for oss alle, utstyret ser bra ut og er i god kvalitet, og nettsiden som XXL har satt
opp for oss, fungerer bra for kjøp av medlemmene.
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Klubbhåndbok for Reistad IL
Oppdatert klubbhåndbok for Reistad IL ble revidert våren 2020 og ble publisert på klubbens
hjemmeside. Klubbhåndboken er et levende dokument som revideres løpende. 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 i sesongen gjennomført 1,5 aktivitetsturneringer, meningen miniturneringer. Resten
ble dessverre avlyst på grunn av pandemien. Dette har dermed vært tapte inntekter for
klubben i 2021, men heldigvis har støtteordningene fra Lotteritilsynet dekket opp noe av
tapet.
3. Normalt reiser Reistad IL til Storhamar Cup, men cupen ble avlyst på grunn av pandemien
i 2021. Dette er et viktig tiltak for å bygge et godt sosialt miljø i klubben.
4. Reistad IL har vært representert med lag i 1. divisjon for kvinner i 2021/2022 sesongen.
Laget har bestått av lokale spillere i alderen 16 – 24 år. Prosjektet har som formål å gi
lokale spillere mulighet til å kombinere utdannelse parallelt med topphåndballsatsning i
trygge forutsigbare rammer hvor hovedfokuset er å ivareta yngre spillere og legge til rette
for utvikling. Dette har i 2021 blitt håndtert på en god måte både av spillere og ressursene
rundt laget.
5. Både G16 og J16 kvalifiserte seg til Bringserien, mens J18 kvalifiserte seg til Lerøyserien
høsten 2021. Reistad IL var arrangør av Lerøy-runde for jentene i desember 2021. I tillegg
var klubben arrangør av ekstrakvalifisering i Bring for jentene. Dessverre var G18 bare to
mål unna å kvalifisere seg til Lerøyserien. Dette viser at rekrutteringen er god og at vi
klarer å beholde spillere på aldersbestemte nivåer for begge kjønn. Bring- og Lerøyserien
er satsningsområder for Reistad IL, og det jobbes aktivt for at man skal kvalifisere seg inn i
hovedrunde.
6. Reistad Moro i 2021 ble avlyst pga pandemien.
7. Reistad har etablert en fadderordning for barneidretten med spillere fra tenåringslagene.
Tenåringene er med på treningene med noen av barnelagene (6, 7, 8 og 9 år) i sesongen.
På den måten knytter vi barna nærmere klubben, de får et forhold til Reistad og Reistad
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Arena og de får noen forbilder i klubben. Dette er et tilbud som har vært opprettholdt i store
deler av 2021.
8. Reistad IL opprettet vinteren 2020 et ungdomsutvalg. Dette er ett satsningsområde i
klubben. Det er viktig for oss å høre ungdommenes mening og å få deres innspill til
hvordan vi skal drive klubben videre. Vi vet at det største frafallet i idretten er i
aldersgruppen 13- 16 år. Utvalget har ikke gjennomført møter i 2021 på grunn av
pandemien, men arbeidet i ungdomsutvalget videreføres i 2022.
9. Sammen med Lier Kommune og Lier Volleyballklubb arrangerte Reistad IL Sommerskole i
Reistad Arena i juni 2021. Dette var et gratis tilbud i regi av Lier Kommune hvor Reistad IL
sammen med Lier Volleyballklubb sto som arrangør. Ca 50 barn var med.
10. RIL arrangerte God jul, Lille Venn i Reistad Arena sammen med Lier kommune, NAV og
Kiwanis tirsdag 30. november 2021. 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. Nærmere 700 julegaver
ble samlet inn denne kvelden.
11. I forbindelse med ny utstyrsavtale hvor Select og XXL ble valgt har det vært arrangert
klubbkveld i Reistad Arena høsten 2021.
12. Julegrøt er en tradisjon vi har Reistad IL. Dette er en felles sosial samling for hele klubben.
Dette gikk av stabelen mandag 6. desember i Reistad Arena. Daglig leder, styret og spiller
fra de eldste lagene serverte grøt til nærmere 300 håndballspillere i alderen 6 til 24 år.
13. 2. og 3. oktober arrangerte Reistad IL dommer 1-kurs for jenter og gutter 2005. Dommerne
har resten av høsten dømt kamper for klubben, stort sett J/G11 og J/G12. Dette er et viktig
bidrag til dommerarbeidet i klubben og videre utvikling av dommerne våre.
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Sak 5: Regnskap for 2020.
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Kommentar til inntekter
Inntektene har økt fra kr. 3 998 947 i 2020 til 4 091 177 i 2021. Årsaken til økningen i inntekter
skyldes i hovedsak økning i aktivitet høsten 2021. Billettinntektene har økt med 40 769,- og
inntekter vedrørende Camp har økt med 60 000,-. Medlemskontingenter er på nivå med 2020
samtidig som aktivitetsavgifter er noe redusert.
Kommentar til kostnader
Kostnadene i klubben har økt fra kr. 3 109 704,- i 2020 til kr. 3 702 718,- i 2021. Dette er en
595 014. Økningen skyldes i hovedsak økte lønnskostnader. Dette har sammenheng med
ansettelse av trener med ansvar for herrehåndballen i Reistad IL i forbindelse med
samarbeidslaget i 3 divisjon Herrer med Sylling IF og pedagogisk ansvarlig på IFO. Ut over
lønnskostnadene er driftskostnaden på nivå med 2020. Det forventes en økning i 2022
parallelt med gjenåpningen av håndballen.
Totalt sett så har Reistad IL et overskudd i 2021 på kr. 388 625,-. Dette er en reduksjon på
500 887,-. I 2020 ble alle lagskontoer flyttet inn under Reistad IL som medførte ekstraordinære
inntekter. Sammenligner vi med 2019 som var ett relativt sammenlignbart regnskapsår er
resultatgraden økt.
Kommentar til balansen
Likviditeten er styrket med kr. 579 305 i 2021. Likviditetsveksten skyldes i hovedsak reduksjon
i kostnader samt at lagskontoen er flyttet inn under Reistad IL’s org.nr. Gjeldsandelen er
10,72 % i 2021. Dette er en økning på ca 6 % sammenlignet med 2020. Årsak til økningen i
gjeldsgraden skyldes mer ordinær drift og aktivitet i siste halvdel av 2021 som gjør at
leverandørgjeld har økt.
Den likviditetsmessige forutsetningen er at klubben til enhver tid skal ha ett omfang og likviditet
som sikrer en betryggende egenkapital til fremtidig drift. Formålskapitalen har økt med årets
resultat på kr. 388 625 og utgjør pr. 31.12.2021 kr. 2 337 813. Styret er av den oppfatning at
klubbens likviditet og egenkapital er forsvarlig i forhold til fremtidig drift og således sikrer
videreføring av klubbens langsiktige plan.

15

Vi spiller på lag

Uavhengig revisors beretning for regnskapsåret 2020
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Kontrollkomiteens beretning for 2021
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Sak 6: Innkomne forslag
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Sak 7: Aktivitetsgebyr/Medlemskontingent
Styret foreslår å opprettholde kontingenter og aktivitetsgebyr for 2022 på samme nivå som i
2021:

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

Aktivitetsgebyr 2020/2020
1100
1400
1600
1900
2200
3200
3200

Kontingent 2020
Enkeltmedlem
Familiemedlem

400
800
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Sak 8 Budsjett for Reistad IL 2022
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Kommentarer til budsjettforslaget for 202
I utarbeidelsens av budsjettet for 2022 har styret tatt utgangspunkt i regnskapstall for 2021.
Foreløpige indikasjoner tyder på at 2022 blir relativt normal. Ingen indikasjoner på at det vil
komme nye nedstengninger og begrensninger i forhold til aktivitet og publikum. Dette er en
medvirkende årsak til at vi har justert opp budsjetterte billettinntekter og kioskinntekter.
Billettinntekter og kioskinntekter er dog ikke justert opp på nivå før pandemien. Begrunnelsen
for dette er at det fortsatt er en vis utsikkerhet om utviklingen i 2022.
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Sak 9 – Valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Erik Brekke Johnsen – Gjenvalg 1 år
Nestleder: Robert Ege – Ikke på valg
Styremedlem: Tor Hellumsand – Ikke på valg
Styremedlem: Unn Wahl Karlsen 2 år
Styremedlem: Christine Fossland 2 år
Styremedlem: Line Bermingrud 2 år

Harald Viskum, Leder valgkomite RIL

Innstilling til ny valgkomité for 2021/2022
Leder

Harald Viskum

2022/2023

Sak 10 - Hedersutmerkelser
Vil bli vurdert delt ut ved neste Reistad Moro.

Sak 11 – Orientering
Orientering om prosess som gjelder divisjonsrett/forlik Glassverket IF og Reistad IL.
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Reistad Arena, 30.3.2022

Sign:
_______________________

Sign:
________________________

_______________________

________________________

Navn blokkbokstaver

Navn blokkbokstaver
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