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SAKSLISTE ÅRSMØTE 2023  
1. Godkjenning av de stemmeberettige medlemmene 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive 

protokollen 
4. AÅ rsmelding for 2022 
5. Fastsettelse av medlemskontingent 2024 
6. Revidert regnskap, inkl. revisors beretning 2022 
7. Godkjenning av budsjett 2023 
8. Godkjenning av kontrollutvalgets beretning 
9. Godkjenning av organisasjonsplan 
10. Valg av tillitsvalgte 
11. Valg av revisor 
 
 
Vedlagt dette årsmøtedokumentet er sakspapirer til alle årsmøtesakene.  
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ORGANISASJONSOVERSIKT 2022 
 

Hovedstyret  
Har i 2022 bestått av følgende personer: 

 
Leder  Jarl Frøyland 
Nestleder Børge Meisland 
Sekretær Tormod Bjørkli 
Styremedlem  Ragnhild Egeland Berg 
Styremedlem 
Kasserer 

Ingrid Nese Veen 
Svein Åge Skjæveland 

1. Varamedlem Eva Maria Traa 
2. Varamedlem Magnus Frøyland 

 
Gruppeledere 
Leder Fotball Svein Åge Skjæveland 
Leder ungdomsgruppe Fotball Svein Åge Skjæveland 
Leder Håndball Thor Inge Asbjørnsen 
Leder Innebandy Jens Honorè 
Leder Friidrett Anne Marie Gausel (gikk av i løpet av året) 
Leder Turn Irene Brueland Heigre 
Leder Allidrett Guro Søyland 
Leder Orientering Trine Selvikvåg 

 
Idrettsmerkekomité 
Medlem Else Storhaug 
Medlem Marianne Grødem 

 
Valgkomité 
Leder Roy H. Heggelund 
Medlem Jonas Lye Scheie 

Andreas Heskestad 
Varamedlem Astrid Austerheim 
 
 

Kontrollkomité 
Leder Ole J. Nordahl 
Medlem Morris Bakken 
Varamedlem Jone Edland 

 
Andre verv 
Styremedlem Rogaland Idrettskrets Staale Grude Haaland 

 
Oversikt over gruppestyrene er i gruppenes årsmeldinger.
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SAK 4 - ÅRSMELDING 
 

HOVEDSTYRET 
 
GENERELT 
Det har i 2022 vært avholdt 7 styremøter der det har blitt behandlet 76 saker.  I 2 av 
styremøtene har gruppelederne deltatt.  
 
Medlemsoversikten viste ved årets slutt 739 medlemmer i klubben.  
 
ORGANISASJON 
AÅ rsmøtet vedtok i 2020 betydelige endringer i Frøyland IL (“FIL”) sin 
organisasjonsstruktur for å forenkle og forbedre roller og ansvar i idrettslaget. 
Hovedstyret har ansvar for at idrettslaget drives i tråd med gjeldende lover og regler, 
gjennomføring av vedtak fra årsmøtet, internkontroll /HMS samt idrettslagets økonomi 
og investeringsplaner. Gruppestyrene har ansvar for sports- og utviklingsplaner for 
gruppene. 
 
Gruppelederne deltar på minst 2 styremøter i året for å sikre god kommunikasjon 
mellom Hovedstyret og gruppestyrene, i tillegg til at det er kontinuerlig dialog mellom 
gruppene og de enkelte styremedlemmene gjennom året.  Endringene som ble 
gjennomført for 3 år siden har etter Hovedstyrets oppfatning gitt tydeligere roller og 
ansvar og vært en betydelig administrativ forenkling.  Hovedstyret har fokus på at 
arbeidsoppgaver skal fordeles ut så jevnt som mulig på flere personer. De administrative 
og driftsrelaterte oppgavene har gjennom året blitt håndtert på en meget god måte, 
både med hensyn til regnskapsføring, FIL i Fokus, medlemsregister, treningstider, 
anleggsdrift, rehabilitering og vedlikehold av bygninger og anlegg.  
 
Til tross for at de siste årene har vært krevende arbeidsmessig, har Hovedstyret bestått 
av de samme personene i samme type roller over flere år. Det er imponerende og også et 
synlig bevis på at det å ha tillitsverv i FIL er attraktivt så lenge trivsel, medvirkning og 
motivasjonen er til stede. Styremedlemmene har hatt gode relasjoner seg imellom og 
utfylt hverandre godt med ulike kompetanse. Denne stabiliteten i ledelse har gitt god 
kontinuitet, sikret effektiv drift og gitt mulig for å tenke langsiktig på idrettslagets 
vegne. Fremover forventes det mer jevnlig rotasjon i Hovedstyret, men det bør likevel 
være et mål om færrest mulig skifter hvert år for å sikre kontinuitet og langsiktighet i de 
valgene idrettslagets ledelse tar.  
 
AÅ  drive administrasjonen på dugnad gir svært lave administrasjonskostnader og sikrer 
at det aller meste av idrettslagets inntekter tilfaller medlemmene. Det er likevel ingen 
garanti at det vil være mulig å opprettholde denne dugnadsinnsatsen på lengre sikt. Vi 
vil i 2023 fortsette å gjennomføre administrative oppgaver på dugnad, men med et klart 
mål om å digitalisere og effektivisere dette arbeidet for å redusere tidsbelastningen på 
styremedlemmene.  Nåværende løsning med renholder og vaktmester (begge i 40% 
stilling) fungerer godt.  
 
Hovedstyret har innført bruk av Idrettens Office 365, etter anbefaling fra Norges 
Idrettsforbund, og bruker Teams aktivt for kommunikasjon og sikker fildeling og arkiv. 
Både styremøter og arbeidsmøter har blitt gjennomført via Teams.  
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HMS 
 
I Frøyland IL står HMS, helse, miljø og sikkerhet, øverst på prioriteringslisten - i alt vi 
gjør. Idrettsaktivitetene gir god helsegevinst i seg selv for alle utøverne våre, både fysisk, 
mentalt og sosialt. I tillegg tar vi stadig nye grep for å drive miljøvennlig, både med 
fysiske barrierer for å hindre granulatsvinn, søppeldunker og aktiv rydding hver uke på 
anlegget. Vi bruker også varmepumper for å unngå energisløsing, og gjør det vi kan for å 
spare på energibruk i det daglige. Vi er opptatt av at aktivitetene skal kunne 
gjennomføres trygt og godt for utøverne og at anlegget skal være sikkert for alle 
besøkende.  
 
Høsten 2022 tok Hovedstyret også grep og gjennomførte HMS kursing av 70 lagledere. 
Alle fikk i månedsskiftet august/september (1) praktisk hjerte- og 
lungeredningstrening, (2) informasjon om hvordan håndtere skader på utøvere og (3) 
gjennomgang av brannvernsrutiner. I tillegg ble anledningen brukt til å gi alle 
deltakerne tilgang til nytt låsesystem i Frøyhallen. Og ikke minst ble dette en form for 
sosial samling hvor lagledere på tvers av årskull ble bedre kjent. Vi i styret er imponert 
over hvor mange dedikerte lagledere vi har i denne klubben – fantastisk godt oppmøte 
med et viktig tema. 
 
 
ØKONOMI 
Den økonomiske utviklingen har i 2022 vært meget god, til tross for at strømkostnadene 
har skutt i været. Strømstøtten dekker på langt nær de reelle kostnadene, og 
strømkostnadene for 2022 er hele 5 ganger så høy som normalt på nærmere en halv 
million kroner. Dette er omtrent like mye som samlede medlemsinntekter utgjør og det 
er ikke bærekraftig for et privateid idrettsanlegg på lang sikt. Det vil være en “kampsak” 
fremover at ulikhetene i strømkostnader mellom offentlige og private idrettsanlegg må 
utjevnes av Time Kommune. AÅ rsaken til at FIL likevel leverer solid overskudd, er på 
grunn av “kunstig” lave administrasjonskostnader og solid økonomistyring i alle ledd. 
  
Forutsigbar kommunal og statlig støtte til anleggsinvesteringer har også bidratt godt i 
2022. Kommunal driftsstøtte ble mottatt i tråd med Time kommunes regler for 
driftstilskudd til private anlegg. Tilsvarende har statlig støtte (lokale aktivitetsmidler) 
og momskompensasjon vært viktige økonomiske bidrag. Utleie av Frøyhallen har vært 
omtrent som budsjettert. Kvernaland Fysioterapi er vår primære leietaker i Frøyhallen. 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er en stabil og god inntektskilde til idrettslaget, og vi 
vil takke alle som allerede har registrert Frøyland Idrettslag som organisasjon for 
Grasrotandelen. 
 
Idrettslaget har svært god likviditet og økonomisk handlefrihet. Egenkapitalen har blitt 
kraftig styrket gjennom året og den langsiktige gjelden er nedbetalt. Idrettslaget har per 
31.12.2022 ingen langsiktig gjeld.  
 
 
 
KOMMUNIKASJON  
Både nettsiden www.froylandil.no og Facebook (www.facebook.com/froylandil) 
fremmer idrettslaget på en god måte, og gjør det lettere å finne frem til relevante 

http://www.froylandil.no/
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personer og tema.  Spesielt på Facebook har idrettslaget de siste årene fått hyppigere 
oppdateringer og benyttes både til faktaopplysninger, arrangementsplaner og 
markering av resultater som er oppnådd for å bygge stolthet.   
 
FIL i Fokus kom ut som planlagt med 3 utgaver, med et godt redaksjonelt innhold og 
fyldige utgaver både på papir og i nettversjon. Vi er fortsatt helt avhengige av at 
enkeltpersoner og grupper bidrar med stoff.  
 
ANLEGG 
Driften av anlegget har i store trekk gått som planlagt. Anlegget krever kontinuerlig 
vedlikehold som må prioriteres for å unngå større og hyppigere utskiftningskostnader. 
Frøyhallen er godt ivaretatt via grundig renhold og jevnlig vedlikehold. Gjennom 2022 
har det blitt investert i nytt låsesystem på dørene som muliggjør bedre tilgangskontroll, 
dette har blitt godt mottatt av gruppene.  
 
Asfaltering, lyssetting, oppmåling av parkeringsplasser og sikker atkomst via Theodor 
Dahlsvei i samarbeid med Time kommune er ferdigstilt. 
 
Det har også blitt gjennomført en betydelig oppgradering av Klubbhuset i tråd med 
innhentet tilstandsrapport. Taket på klubbhuset er skiftet ut og sikrer ny lang levetid. 
Hovedstyret vil bruke tilstandsrapporten som veiledende i sine planer for vedlikehold 
og oppgraderinger fremover. Det er et mål at en jevner ut investeringene og 
oppgraderer anlegget kontinuerlig for å unngå etterslep.  
 
Godt vedlikehold av kunstgrasbanen, ballbingen og treningsfeltet har sørget for 
ypperlige treningsforhold, det er også tilrettelagt for god oppsamling av granulat via 
murer og rister i kummer.  Vedlikeholdet av hovedbanen har som alltid vært god, dels 
via betydelig dugnad på anleggssiden. Det er et klart mål at anlegget skal se rent og 
innbydende ut til enhver tid. Det er også viktig for Frøyland IL å holde utendørsanlegget 
tilgjengelig så mye som mulig slik at medlemmene har tilgang til arealer for utendørs 
egentrening.  
 
VIDERE FRAMOVER 
Vi vil også i kommende år måtte fokusere spesielt på inntektssiden for å sikre at drift og 
vedlikehold på anlegget kan holdes på nødvendig nivå. Frøyhallen har potensiale for økt 
utleie til både eksisterende og nye leietakere på dagtid.  
 
Utvikling og tilpasning av anlegget for å møte behovene i gruppene vil være en prioritert 
aktivitet også kommende år. Idrettslaget må jevnlig investere både i oppgraderinger og 
vedlikehold av anlegg for å gi medlemmene et best mulig tilbud.   
 
Hovedstyret arbeider aktivt med følgende prosjekter / investeringer:  
 

• Fotballhallprosjektet går sakte men sikkert fremover. Nabovarsel, høringsrunde 
samt rammesøknad ble sendt inn på vårparten 2022. FIL er avhengig av 
dispensasjon fra reguleringsplan eller omregulering for å få tillatelse til å starte 
bygging. Det ble den 9 mars 2023, i Time Kommune sitt utvalg for Lokal 
Utvikling, gitt politisk støtte til rådmannens forslag om å fristille det regulerte 
området i tråd med FIL sine behov. Hovedstyret vil legge frem 
fotballhallprosjektet for godkjenning til et ekstraordinært årsmøte så snart 
oppdatert kostnadstilbud og dispensasjon til reguleringsplan foreligger. 
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• Tilstandsrapport for Frøyhallen er under utarbeidelse og vil legge grunnlag for 
planer for vedlikehold og modifikasjoner. Det forventes flere oppgraderinger av 
Frøyhallen de nærmeste årene, både ventilasjonsanlegg og belysning begynner å 
bli modent for utskifting.  

 
• Videre utrulling av nytt låsesystem som er introdusert i Frøyhallen, til 

Klubbhuset 
 

• Tilstandsrapport for Klubbhuset er innhentet og legger grunnlag for planer  for 
videre vedlikehold og modifikasjoner, herunder skifte av tak.  

 
• Det jobbes med planer for handicaptoalett ved Klubbhuset med direkte tilgang 

fra utendørsanlegget 
 
 
Hovedstyret  
Frøyland IL 
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IDRETTSMERKEKOMITEEN 
 
AÅ rsmelding Friidrett og Idrettsmerket 
Idrettsmerket: De som har tatt Idrettsmerket i 2022 
Heidi Stokdal 27 ganger 
Kleng Stokdal 27 ganger 
Else Storhaug 50 ganger 
  
Friidrett: 
Disse har deltatt på flere stevner i 2022: 
Leif Lima og Kristian Løvoll Seland har deltatt på Mini COOP-Jærcup 
Maia Haase Oggiano 11 år har deltatt på COOP-Jærcup 
Tuva Alme 14år har deltatt på Høstlekene på Sandnes og satt ny aldersrekord og 
klubbrekord på 
600m med 1,45,04 
Julie Lende Sandve og Signe Fossdal Drøpping J 16år har deltatt på COOP.Jærcup, KM 
Rogaland og 
Høstlekene 
Signe Fossdal Drøpping har satt ny aldersrekord J16 på lengde med 4,56 
Julie Lende Sandve tangerte den gamle aldersrekorden med på lengde med 4,50 
Else Storhaug 
 
 
mvh 
Else Storhaug 
Leder Idrettsmerkekomite 
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ORIENTERING 
 
STYRET: 
Leiar: Trine Selvikvåg  
Nestleiar: Rune Svihus  
  
ARRANGEMENT  
Me arrangerte kretsløp på Frøyland for å feira at del 2 av det nye orienteringskartet på 
Frøyland var ferdig. Arrangementet var eit samarbeid med Skogsopplevelser og Ålgård 
Orientering.  Cirka 100 deltakrar deltok i kretsløpet og ytterlegare 100 lokale barn del-
tok på skattejakt med orienteringskart.  
 
TRENINGAR  
Me har hatt intervalltreningar kvar måndag langs Frøylandsvatnet, på Frøyland stadion, 
i Kalbergskogen eller ved Brekkenuten. Nokre veker har me også arrangert felles løpe-
tur i terrenget eller rundt Midgardsormen. 
  
TURAR  

• Me har ikkje reist på tur i år.  
  
STØTTE  

• Me har ikkje søkt om økonomisk støtte i år. 
  
SPORTSLEGE HØGDEPUNKT  

• Ingen pallplassar å skriva heim om i år.  
  
ANLEGG  
Skogsopplevelser ferdigstilte del 2 av sprintkartet på Frøyland. Det vil seia at me nå har 
orienteringskart over Frøyland stadion, Stemmen, sentrumsområdet, alle barnehagane 
og skulane på Frøyland. Kartet er eit sprintkart og er teikna av Anna Taksdal. 
 
 
Mvh 
Trine Selvikvåg 
Gruppeleder Orientering  
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TURN 
STYRET 
Leiar: Irene Brueland Heigre 
Nestleiar: Tone Brueland 
 
STEVNEPARTIET for damer  
Instruktører: Irene Brueland Heigre og Tone Brueland  
Etter flere år med avlysninger pga korona - så fikk vi ENDELIG komme oss på stevner igjen i 
2022!  
 
Vi deltok på følgende stevner:  

• Kretsturnstevnet på Klepp (13 deltakere)  
• Landsturnstevnet i Sandefjord (12 deltakere)  

  
Aktive i 2022: Solveig Egholm, Reidun Laihinen, Turid O. Bilstad, Inger Therese J. Alvestad, 
Hilde Skjørestad, Bente Skjørestad, Gry Merete Olsson, Heidi Underhaug, Lovise Årstad Hauge, 
Anita Meisland, Helen Kverneland Skår, Kjersti Stokdal, Irene B. Heigre, Tone Brueland, Liv 
Skretting og Regine Marie Underhaug.  

  
Utmerkelser:    

• Intern Medalje (for sammenhengende trening som voksen):   
o Tone Brueland (35 år)  
o Irene B. Heigre (40 år)  
o Anita Meisland (5 år)  
o Helen Kverneland Skår (35 år)  

  
• Kretsens stevnemedaljer (uttdeles per 3. stevne):     

o Inger Therese J. Alvestad (33 stevner)  
o Turid O. Bilstad (27 stevner)  
o Lovise Marie Årstad Hauge (21 stevner)  

  
• Følgende fra turngruppa innehar Æresmedlemskap:  

o Valborg Herredsvela  
o Ingrid Brueland  

  
• Følgende fra turngruppa innehar Hederstegn i idrettslaget:  

o Valborg Herredsvela  
o Ingrid Brueland  
o Irene Brueland Heigre  

  
Trekning av turngruppas tradisjonelle julelotteri ble avholdt 6. desember. Økonomien er som 
vanlig solid. Arbeidet med å lage en egen «reisefane» for turngruppa fortsetter dette året.   
 
Vårt store mål for 2023-sesongen er World Gymnastrada i Amsterdam første uke i august. Vi har 
8 gymnaster som skal være med å representere Norge i dette svære arrangementet.  I tillegg 
skal vi på kretsturnstevne på Nærbø.  
 
Vi takker alle gymnaster for strålende innsats i 2022, og ikke minst, som alltid, kjempebra job-
bing med loddsalg og gevinster til julelotteriet.    
 
 
Turngruppa v/Irene B. Heigre  
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INNEBANDY 
 
STYRET: 
Leder: Jens Honoré 
Nestleder: Kenneth Hanssen 
Sportslig leder: Haakon Ødegaard 
Kasserer: Frode Hagerup 
 
-Styret har hatt 2 møter i løpet av 2022. Resten av organiseringen ble tatt adhoc. Styret 
har etablert en god drift og fått inn flere nye trenere og spredt arbeidsmengden på flere 
personer.  
- I mai reiste de eldste lagene (G13, G15 og G17) til Fredrikstad og Salming cup. Det var 
en kjekk tur hvor vi fikk prøve oss mot lag fra andre plasser i landet. 
- Vi arrangerte to innebandy camper for barne og ungdoms skolen.  Vinterferie camp og 
høstferie camp. Begge var en stor suksess med 40-50 deltakere fra Klepp, Orstad, Lye, 
Nærbø og Frøyland.  
 
Økonomien er solid.  
 
AKTIVITETER 
Følgende lag har vært i aktivitet i 2022: 
- A-laget, trener: Einar Haga 
- Foreldretrim/4. Divisjon, trenere: Jens Honoré og Frode Hagerup 
- G17, trenere: Haakon Ødegård og Kai Eriksen 
- G15, trenere: Jøran Rugland 
- G13, trenere: Haakon Ødegaard, Kenneth Hanssen, Stig Ødegaard, Jens Honoré, Frode 
Hagerup 
- G11, Trenere: Haakon Ødegaard, Stig Ødegaard,  
- 4. og 5. klasse, trenere: Jens Honoré, Stig Ødegaard, Haakon Ødegård og Glenn Sele. 
- 1. 2. og 3. klasse, trenere: Stig Ødegaard, Kjartan Hovden Hiksdal, Stig Holdhus og 
Kristian Nesse 
- 0 klasse (5-6åringer), trener: Frode Hagerup 
 

 
Mvh 
Jens Honorè  
Leder Innebandy 
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ALLIDRETT 
 
Organisasjon  
Guro Søyland har vore leder for Allidretten i 2022. Asgeir Løland har vore økonomian-
svarleg.  
 
Eirin Kleppa Undheim, Charlotte Klementsen, Danny Dysjeland, Siv Lene Madsgård og 
Guro Søyland har fungert som ansvarlege trenarar for gruppa 3-5 år.  
 
Rein Storhaug Auestad, Ed McLaughlin, og Aslak Ravndal har fungert som ansvarlege 
trenarar for gruppe 0-3 år.  
 
Ordinær aktivitet  
Me starta opp etter juleferie i veke 3. Frå midten av februar var me glade for å sleppa 
smitteverntiltak ifm korona og me trong ikkje lenger ha begrensning på kor mange som 
kunne vera med på allidretten.  
 
Treningane har våre i Kvernhallen. Treningstidene har våre dei same som tidligare; kl. 
16.45-17-30 på måndager for gruppa 3-5 år og torsdager for gruppa 0-3 år.   
 
Frå juni til slutten av august hadde med sommerfri.   
 
Tilbodet har våre heilt avhengig av at så mange foreldre har våre med å bidrege. Me set 
veldig pris på alle bidrag, både ift å laga til hinderløyper, fram og utstyr og ikkje minst 
ryddding.  
 
Det er mange som benytter seg av tilbudet. På måndagane er det som oftast mellom 20-
30 ungar. På torsdagane har det stort sett våre ca. 10 unger, men opp mot 20.   
 
Kommunikasjon  
Me har ei gruppe på Facebook med 283 medlemmer kor 51 er nye medlemmer det siste 
året. I denne gruppa legges ut påminningar og beskjeder.  
 
Me bruker og Spond til same føremål, i tillegg til påmelding til arrangement. Dette var 
spesielt nyttig då me måtte tilpassa oss regler ifm korona. Alle arrangement legges 
framleis ut her.  
 
I mars hang me opp plakater med informasjon om tilbodet i alle Kvernelandsabarneha-
gane. Det var mange som ikkje var kjende med tilbodet, og me merka auka oppmøte et-
ter dette.  
 
 
Mvh  
Gruppeleder Allidrett  
Guro Søyland  
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HÅNDBALL 
 
Styrets sammensetning:  
Gruppeleder:  Thor Inge Asbjørnsen  
Sportslig leder: Tommy Larsen  
Økonomiansvarlig: Hege Rolfsen  
Dommeransvarlig: Henning Sundt  
Kioskansvarlig: Ingrid Gustavsen  
  
Styrets arbeid:  
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av 2022.   
Oppgavene har vært:  
Få på plass kioskansvarlig  
Innkjøp av håndballutstyr  
Forberedelse til 17.mai og sommeravslutning   
  
Spesielle oppgaver:  
Det er handlet inn håndballutstyr som har vært spesifisert fra de ulike gruppene. Noen 
utfordringer med sponsing av spillerdrakter til de minste.  
Ny ordning vil være innlevering av drakter til sommeren, og utlevering ved oppstart. Da 
får man kontroll på hva som evt mangler.  
  
Aktivitet:  
Det har vært stor aktivitet i håndballgruppa, og vi ser at Orstad trekker til Frøyland 
allerede på lavere trinn.  
Sommeravslutning ble avholdt på Kvernaland samfunnshus og det ble fullt hus. Godt å 
se at folk kommer tilbake etter endt Korona.  
17.mai ble en utrolig bra dag for håndball-avdelingen med et godt økonomisk resultat og 
1.premie i folketoget.  
  
Etter endt skoleferie startet håndballen opp igjen, og det kom flere nye spirer til kick-off. 
Med god hjelp av Alme fikk de minste seg en kjekk kveld i Frøyhallen, og responsen 
etterpå var meget bra. Utfordring er stadig trene-kabal for de minste, men det løser seg 
alltid.  
  
Danalock låsesystem har fungert særdeles bra, og vi må bare få til en fast gjennomgang 
for trenere som starter opp de minste kullene rundt høstferien.  
  
Kioskansvarlig, Ingrid, har vært håndballen sin hjelpende hånd i fbm sammenslåing av 
kiosk-salg. Noen oppstartsproblemer, men ser nå ut til å fungere greit.  
  
Økonomi:  
Håndball gjennomførte to dugnader i 2022, 17.mai kiosk og Nordkak-salg i november. 
Disse to dugnadene innkasserte ca. 85.000,- til klubbkassen.  
Det er noe utfordring med dommere, da kretsen krever dommer skal være min. 15år. Vi 
har prøvd å påvirke dette, men får ingen gehør fra forbundet og dette gir 
avdelingen ekstra kostnader pga manglende dommere.  
I tillegg er det kommet på plass 2-3 reklameskilt i Frøyhallen, som gir et greit 
økonomisk bidrag  
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Medlemstallet:    
Medlemstallet er noe økende, men vi måtte trekke J2008 våren 2023 pga manglende 
spillere. Det vil bli en løsning for J2008 og J2009 ved oppstart ny sesong.  
Et nytt lag, J2013 er kommet på plass og vi satser på antall spillere øker.  
 
 
mvh 
Thor Inge Asbjørnsen 
Gruppeleder Håndball 
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FRIIDRETT 
 
STYRET  
Gruppeleder – Anne Marie Gausel (gikk av i løpet av året grunnet flytting)  
 
AKTIVITET 
I 2022 har det vært veldig liten aktivitet grunnet mangel på foresatte som kunne bidra 
på treningene. Det har kun vært aktivitet for 7. klasse – 15 år der Jostein Skretting har 
tatt ansvar. 
 
Det er svært uheldig med så lite aktivitet i friidrettsgruppen, spesielt med så mye og god 
aktivitet i 2021.  
 
Som alle andre grupper er friidrett avhengig av frivillig bidrag fra foresatte, og når den 
er fraværende blir det dessverre ingen aktivitet.  
 
Hovedstyret jobber videre med å få på plass frivillige, men ingenting er avklart for 2023 
enda. 
 
 
 
Mvh 
Hovedstyret  
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FOTBALL 
 
STYRET 
Leder:   Svein Åge Skjæveland   
Sekretær:   Arild Tengesdal  
Styremedlem:  Roy Henrik Heggelund  
  
  
Sesongen 2022 var den sesongen der det meste kom tilbake til normale tilstander etter 
2 meget frustrerende  covid år. Og det viser seg at etter hvert så kom de fleste spillerne 
tilbake til gamle rutiner , unge som gamle. A laget hadde som skrevet i egen rapport en 
meget god sesong og vi har vært så heldig å fått beholde Alf Ingve Berntsen også i 2023 
 
I ungdomsavdelingen fikk vi endelig lov å arrangere Grønt Gras igjen etter 3 års ufrivil-
lig pause. Det var kanskje enda kjekkere enn andre år ,  og ekstra kjekt å se oppslut-
ningen vi har på dugnadssiden i egen klubb. Vi var og spente på hva andre klubber 
tenkte, men de stilte mannsterke som tidligere år. Vi gleder oss allerede til årets turne-
ring 
 
Ellers bar året på et stadig tilsig av nye spillere, spesielt fra Orstad siden der det ble mer 
og mer lag som slo seg sammen. Dette gir oss store og gode årganger både på guttesiden 
og ikke minst på jentesiden. Anlegget kommer under press og vi har fått låne Orstad ba-
nen kommende vinter for flere treninger slik at vi får kabalen til å gå opp 
 
På den sportslige biten kommer vi ikke bort fra seieren til G15 på Troll Cup. Dette var 
imponerende når en såg alle elitelagene fra Agder som var med. Vi skal også hedre G 13 
som tok sølv i samme turnering. Ellers seiler vi opp som en av de største jenteklubbene i 
kretsen i antall spillere ikke minst i ungdomsklasse. 
 
Dette har ført med seg at etter at kretsen la ned J 19 klassen for 2023 vil vi få et damelag 
for første gang på mange mange år. Og i skrivende stund er vi så mange jenter i klubben 
at det faktisk ser ut til at vi kommer til å stille med 2 stk 11er lag i dameklassen i 2023. 
 
 
 
Mvh 
Gruppeleder Svein Åge Skjæveland 
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Årsmelding A-lag herrer 2022: 
 
Sesongen 2022 startet som i fjor med en pandemi. Men denne gang gikk det heldigvis 
fort over. Vi hadde fått Alf Ingve Berntsen tilbake som ny A-lags trener, som for øvrig 
hadde med seg Ragnvald Soma som assistent, og vi var alle spente etter to trøblete pan-
demi år .  
 
Vi hadde en god treningsvinter med mye folk på treningene. Resultatene var rimelig 
gode, viss en ser bort ifra en tidlig cup smell mot naborival Klepp midt i mars. I første 
seriekamp ble det småpene 1-1 borte mot seriefavoritt Varhaug og vi fikk dermed en 
bekreftelse på at vi hadde et godt nivå inne. 
 
Utover våren gikk det litt opp og ned, men en flott juni som ble avsluttet med 4 strake 
gjorde at vi hadde etablert oss som 1 av 5 topplag som skilte seg ut. Høstsesongen fikk 
en brå start da vi gikk på 2 tap den første uka. Men vi reiste oss og presterte en fin høst-
sesong og var faktisk (om litt på avstand) med i opprykkskampen helt til vi tapte 2-4 
hjemme mot Madla midt i oktober i en meget spennendes og god 4 div kamp 
 
Til slutt endte vi på en småpen 4 plass der vi avsluttet sesongen med stil ved å slå Klepp 
borte 3-0 etter og hatt 3 strake tap mot de etter pandemien. Gruppa avsluttet også se-
songen med stil med mye folk på trening og god stemning. Vi hadde også et 2er lag i 6. 
div som etter en noe trang start fullførte med stil til en 5. plass og slo flere av toppla-
gene. Her må også alle juniorene som stilte opp takkes 
 
I skrivende stund har Alf Ingve fornyet kontrakten til 2023 og det ser vel ut som om de 
fleste spillerne blir med videre. Neste sesong er vi i «søra gruppå» og me gleder oss alle-
rede og har som målsetning å ta et steg videre fra i år 
 
Følgende utmerkelser ble delt ut på årsfesten 19. november: 
100 A kamper: Espen Ravndal og Anders Haugen 
200 A kamper: Rune Pedersen Bore 
Innsatspokal   : Håvard Alme 
Årets spiller    : Petter Øfsteng 
 
Følgende personer fikk heder for aktive år som tillitsmann: 
30 år – Olav Ognedal 
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SAK 5 - FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 2024  
 
Det er ønskelig å fastsette kontingentsatsen for 2024 allerede nå for å kunne sende ut 
medlemskontingenter tidlig så tidlig som mulig i 2024.   
 
Halvkontingentsats, som ble innført i 2021, videreføres. Halvkontingent vil fortrinnsvis 
bli benyttet på nye medlemmer som meldes inn etter sommerferien. 
 
Egen kontingent for orientering fra 2021 videreføres. Denne vil kun gjelde for 
orientering, ikke de andre gruppene i idrettslaget.  
 
Kontingentsats for 2024 

Kontingentgruppe Kontingentsats 
Småbarn (0-6) 600,- 
Barn (7-12) 1200,- 
Ungdom (13-18) 1 600,- 
Voksen (19 +) 1 900,- 
Familie (inkl. Hjemmeboende barn tom. 19 år) 3 400,- 
Støttemedlem – uendret 300,- 
Tillitsvalgt - uendret 100,- 
Orientering 
 

800,- 

Halvårskontingenter  
Halvår - Småbarn (0-6) 300,- 
Halvår - Barn (7-12) 600,- 
Halvår - Ungdom (13-18) 800,- 
Halvår - Voksen (19 +) 950,- 
Halvår - Familie (inkl. Hjemmeboende barn tom. 19 år) 1 700,- 
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SAK 6 - REVIDERT REGNSKAP 2022, INKL. REVISORS 
BERETNING 
Se egen fil 
 
 
 
 
 

SAK 7 - GODKJENNING AV BUDSJETT 2023 
Se egen fil 
 
 

SAK 8 - KONTROLLUTVALGETS BERETNING 2022 
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Vil bli presentert i AÅ rsmøtet 

SAK 9 - GODKJENNING AV ORGANISASJONSPLAN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRØYLAND IDRETTSLAG 
 

Stiftet 14. november 1931 
 

 
 
 
 
 

ORGANISASJONSPLAN 
 

Vedtatt 22.02.2021 
 
 
 



  

21 
 

1 INNLEDNING 
1.1 ANVENDELSE 
Organisasjonsplanen skal benyttes av alle personer i idrettslaget, enten som fast ansatt, 
som tillitsvalgt, som har lederansvar, eller som på annen måte gjennom sin virksomhet 
forestår forvaltning av idrettslagets interesser og verdier. I den grad denne 
organisasjonsplanen ikke er dekkende for de enkelte gruppenes aktivitet eller spesielle 
behov, forventes det at gruppene utarbeider egne håndbøker eller tilsvarende. 
 

1.2  GODKJENNING OG REVISJON 
Organisasjonsplanen godkjennes og revideres av årsmøtet i henhold til §16 i FILs lover. 
 

1.3  FORMÅL 
Organisasjonsplanen skal beskrive idrettslagets visjon og verdier som er grunnlaget for 
all aktivitet. Videre skal planen også gi en kort beskrivelse av organisasjonen, de 
forskjellige grupper, styrer og komiteer, og disses plikter, ansvar og myndighet. 
Organisasjonsplanen gir også rammer for idrettsfaglige aktiviteter og kurs / opplæring 
rettet mot barn, ungdom, junior og seniornivå. For øvrig henvises det til HMS&K 
Håndbok, Administrasjonshåndbok og Personalhåndbok. 
 

2 LAGETS LOVER 
 
Frøyland Idrettslags lover er det formelle grunnlaget som regulerer alle idrettslagets 
aktiviteter gjennom å stille krav til, og beskrive sentrale forhold som: 
 
- Formål 
- Organisasjon 
- Medlemmer 
- Medlemskontingent og avgifter 
- Kjønnsfordeling 
- Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
- Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
- Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med nær tilknytning til 

idrettslaget 
- Inhabilitet 
- Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
- Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 
- Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
- AÅ rsmøtet 
- Ledelse av årsmøtet 
- AÅ rsmøtets oppgaver 
- Stemmegivning på årsmøtet 
- Ekstraordinært årsmøte 
- Idrettslagets styre 
- Grupper / avdelinger / komiteer 
- Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
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- Lovendring 
- Oppløsning – Sammenslutning - Konkurs 
 
Alle endringer av lovene skal godkjennes av idrettsstyret (Rogaland idrettskrets). 
 

3 VISJON OG VERDIGRUNNLAG 
 
Frøyland idrettslags verdiplakat beskriver idrettslagets visjon og verdier. Verdiplakaten 
skal anses som referanse, rettesnor og verktøy både for idrettslagets medlemmer i 
daglig virksomhet, og i spørsmål som berører veivalg for idrettslaget som helhet. 
Verdiplakaten skal med jevne mellomrom tas opp til diskusjon og revisjon av 
hovedstyret. 
 

4 ORGANISASJON 
 

a. ORGANISASJONSOVERSIKT 
 

 
 
 

4.2 ÅRSMØTE 
AÅ rsmøtet er Frøyland Idrettslags høyeste organ, hvor alle lagets medlemmer over 15 år 
har stemmerett. AÅ rsmøtet holdes en gang i året i februar og bestemmer lagets lover, tar 
stilling til siste års regnskap, godkjenner årets budsjetter og foreslåtte tiltak, samt 
foretar valg på ledere til hovedstyret og de grupper som har direkte tilknytning til 
hovedstyret. 
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4.3 HOVEDSTYRE 
Hovedstyret velges av årsmøtet for å ha overordnet ansvar for lagets drift og økonomi. 
Hovedstyret skal: 
- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett 

og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. 
Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. 

- Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter. 

- Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad. 
- Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan 

og godkjent budsjett. 
- Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 
 
Hovedstyret har ansvar for tilrettelegging av anlegget og for alle saker som angår hele 
idrettslaget. Videre har hovedstyret også et ansvar for kontakt med stat, kommune og 
idrettsforbund. Hovedstyret organiserer inntektsbringende tiltak og fordeler tilskudd 
fra stat og kommune til drift av anlegget og gruppene. De øvrige gruppene er ansvarlig 
for egen økonomi. 
 
Fordeling av arbeidsoppgaver: 
 
Leder: 
- Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger. 
- Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. 
- Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. 
- Anviser utbetalinger sammen med regnskapsfører. 
- Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har 

interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede 
instanser innen gitte frister.  

 
Nestleder: 
- Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk 

på at han/hun Kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  
- Bistår leder og danner et lederteam med denne.  
- Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 
 
Sekretær: 
- Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter. 
- Tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering. 
- Lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle 

styremedlemmer.  
- Lage oversikt over styrets medlemmer, og gjøre tilgjengelig for alle medlemmene. 
 
Styremedlemmer (og varamedlemmer): 
- Møter på styrets møter. 
- Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.  
 
Følgende roller skal fordeles mellom styrets medlemmer: 

o Brannvernleder for Frøyhallen 
o Koordinator for politiattester 
o Drift og vedlikehold av anlegg 
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o Redaktør FiliFokus 
o HMS-ansvarlig 
o Utdanningskontakt 
o Barneidrettsansvarlig 
o Gruppekoordinator 

 

4.5 ANSATTE 
Alle ansatte i idrettslaget har hovedstyret som den formelle arbeidsgiveren. Følgende 
stillinger er opprettet av idrettslaget for å ivareta spesielle arbeidsoppgaver tilknyttet 
driften av idrettslaget og anlegget: 
- Renholder   (40 % stilling) 
- Leder Frøyland Talent  (80 % stilling) 
- Vaktmester    (40% stilling) 
 
Komplette stillingsinstrukser finnes i personalhåndboken. 
 

4.6 FOTBALLGRUPPEN 
Fotballgruppen er idrettslagets største gruppe, som består av et fotballstyre 
(seniorstyre) og et ungdomsstyre. Både senior- og ungdomsavdelingen er ansvarlig for 
egen økonomi og drift av sine sportslige aktiviteter. 
 
I ungdomsstyret inngår lagledere / trenere, ansvarlige for Grønt Gras og kiosk, 
arrangement komité og materialforvalter. Aktiviteter er i hovedsak månedlige 
styremøter, månedlige lagledermøter, Grønt Gras turneringen, kioskdrift i sesongen, 
over 20 lag med i det lokale seriesystemet, og sommerturneringer og lokale turneringer. 
Aldersgruppen av aktive er fra 6 år og oppover. 
 
Seniorstyret administrerer a-lag herrer, a-lag damer, rekrutteringslag og Old Boys. 
 
Fotballgruppen driver også fotballfritidsordning kalt Frøyland Talent for jenter og gutter 
i 3. til 8. klasse fra Frøyland og Orstad, to ganger per uke. 
 

4.7 HÅNDBALLGRUPPEN 
Håndballgruppen ledes av håndballstyret, som består av leder, nestleder/sportslig leder, 
kasserer, sekretær, materialforvalter, dommeransvarlig og ett styremedlem.  
Kiosken driftes av et eget kioskutvalg hvor utvalgets leder er representert i 
håndballstyret. 
 
Håndballgruppens visjon er: ”Dæ æ jillt å spæla håndball på Frøyland”. 
 
Hvert enkelt lag har minst en trener og en oppmann/foreldrekontakt. Det avholdes 
styremøte og lagledermøte èn gang i måneden i perioden september – april. 
Håndballgruppen har egen plan. Viktigste oppgave er å utvikle og drive det sportslige og 
sosiale håndballmiljøet. Aldersgrupper er tilbud fra 2.klasse og oppover. 
 
Pr. i dag ingen seniorlag. Inntektskilder er kiosk i Frøyhallen, kiosk på 17.mai, julelotteri 
og diverse dugnader. 
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Mål for håndballgruppa er å: 
- Utvikle det sosiale og sportslige nivået. 
- Være en selvfinansierende avdeling under Idrettslaget. 
- Bruke de midler som klubben har til rådighet på en hensiktsmessig måte. 
- Ha god kommunikasjon på alle plan i Håndballgruppa. 
- Rette seg etter de lover og regler som er satt opp av RHK i regi av NHF. 
- Ha aktive lag i alle aldersgrupper. 
- Få etablert damelag. 
- Opprettholde og gjennomføre faste dugnader/inntektsbringende aktiviteter. 
 
Håndballgruppen er ansvarlig for egen økonomi og drift av sine sportslige aktiviteter. 
 

4.8 FRIIDRETTSGRUPPEN 
Friidrettsgruppen organiserer idrettslaget sine friidrettsaktiviteter innen løp, hopp og 
kast. 
Friidrettsgruppen har tilbud til barn, ungdom og voksne fra 10 år og blir ledet av et lite 
styre bestående av leder og nestleder. Mål for friidrettsgruppen er å rekruttere barn og 
unge til friidrettsaktiviteter der et godt sosialt miljø og tilrettelagt trening gir resultater 
for både bredde og topp. Friidrettsgruppen er ansvarlig for egen økonomi og drift av 
sine sportslige aktiviteter. 
 

4.9 TURNGRUPPEN 
Turngruppen er en liten gruppe med aktivitet for voksne damer, som har fokus på godt 
sosialt miljø både på trening og stevner. Deltar på kretsturnstevnet og andre stevner. 
Inntekter basert på dugnad og andre tiltak (varetelling, loppemarked og lignende). 
 
Turngruppen er ansvarlig for egen økonomi og drift av sine sportslige aktiviteter. 
 

4.10 ALLIDRETT 
Allidretten organiserer idrettslagets aktiviteter innenfor barneidrett, primært for 
aldersgruppene 0 – 5 år. Idrettsskolen består av gruppestyre, med leder, sekretær og 
minimum ett styremedlem. 
 
Aktiviteten organiseres etter alder med partier i følgende årsklasser; 0 – 3 år og 3 – 5 år. 
Aktiviteten er generell allsidig idrett, der treningsmengde er 45 min. per uke i perioden 
september – mai. 
 
Mål for Allidretten er: 
- Vi skal gi barn og foreldre et positivt møte med idrettslaget. 
- Vi vil tilby allsidig idrettsopplæring som tar sikte på å stimulere fysisk, psykisk 

og sosial utvikling. 
 
Allidretten er ansvarlig for egen økonomi og drift av sine sportslige aktiviteter. 
 

4.11 INNEBANDYGRUPPEN 
Innebandygruppen organiserer idrettslagets aktiviteter innenfor innebandy. Gruppen 
har først og fremst som mål å etablere et herrelag som skal spille i 2. eller i 3. divisjon i 
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Rogaland, samt å få nok spillere til å kunne stille til trening, og til kamper. Etter hvert er 
det også ønskelig å nå opp i høyere divisjoner med laget, dersom det er tilstrekkelig med 
spillere, og nivået tilsier dette. 
 
Deretter/samtidig vil vårt mål være og kunne gi et tilbud til de som ønsker å spille 
innebandy på Frøyland/Orstad ett lag å spille på. Dette vil være alt fra 7-åringer, og helt 
opp til de som kun ønsker å spille innebandy på hobbybasis. 
 
Ønskelig er det å kunne tilby samtlige alderstrinn et lag de kan spille på, og dersom 
mulig, både gutte- og jentelag. Også ønskelig å engasjere foreldre i de respektive lagene, 
og gi de som vil et trenerkurs, slik at de kan hjelpe til med yngre lag. 
 
Innebandyen er ansvarlig for egen økonomi og drift av sine sportslige aktiviteter. 
 

4.11 ORIENTERING 
Orienteringsgruppa organiserer idrettslagets aktivitetstilbud innen trening med kart og 
kompass, terrengløp og turorientering på Frøyland og Orstad. Orienteringsgruppa 
arrangerer familiedager, kurs, klubbløp, nærløp og bedriftsløp. Orienteringen består av 
et gruppestyre med leder, sekretær, kasserer og minimum ett styremedlem. 
 
Mål for orienteringen: 

• Alle skal føle seg inkludert uansett alder, forutsetning og ferdighet. 
• Vi har et godt miljø med idrettsglede og gode opplevelser i naturen. 
• Vi fremmer likestilling. 
• Vi legger til rette for sportslig utvikling i egen klubb, men også i samarbeid med 

andre klubber. 
• Vi samarbeider med de andre gruppene i idrettslaget for å skape et allsidig tilbud 

for medlemmene 
• Orienteringen er ansvarlig for egen økonomi og drift av sine sportslige 

aktiviteter. 
 

4.12 REVISOR 
AÅ rsmøtet velger 2 revisorer og ett varamedlem for ett år av gangen. Revisor er underlagt 
hovedstyret. 
 
Arbeidsoppgaver: 
1. Revisor skal vurdere om årsregnskapet fra regnskapsfører er utarbeidet og fastsatt i 

samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om 
organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

2. Utarbeide revisjonsberetning som skal være tilgjengelig til årsmelding, alternativt til 
årsmøtet. 

 

4.13 IDRETTSMERKEKOMITÈ 
Idrettsmerkekomitèen består av 2 medlemmer. Disse oppnevnes av gruppestyret til 
friidretten. Arbeidsoppgaven er å sørge for organisering av all idrettsmerketaking. 
 



  

27 
 

4.14 KONTROLLUTVALG 
Kontrollutvalget består av 2 medlemmer og 1 vara. Utvalget velges på årsmøtet 
for to år av gangen. 
 
Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

• Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

• Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer.  

• Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og 
avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

• Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så 
fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov 
engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner 
nødvendig. 

 
Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og 
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
 

4.14 VALGKOMITÉ 
Valgkomiteen består av 4 personer som velges på årsmøte for 2 år av gangen. Komiteen 
består av en leder, to medlemmer og ett varamedlem. Komiteen er underlagt 
hovedstyret. Valgkomiteen skal skaffe og fremme kandidater for styrer og komiteer som 
velges på årsmøtet. 
 
De enkelte gruppestyrene skal fortrinnsvis selv søke å skaffe kandidater til eget styre. 
Kun dersom dette ikke har ført fram skal valgkomiteen gjøre dette. 
 
Valgkomiteen skal: 
1. Utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode. 
2. Vurdere styrets og komiteenes virksomhet. 
3. Se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling. 
4. Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning. 
5. Holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 

styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og 
interesse for oppdraget. 

6. Gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som 
kommer til å bli foreslått. 

7. Ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for 
påtenkte oppdrag. 

8. Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på 
nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet. 

9. Under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag. 
10. Etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeidet. 
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5 ORGANISASJONSDATA 
 
Postadresse:   Postboks 36, 4356 Kvernaland 
Besøksadresse:   Frøyland Stadion, Kvernelandsvegen, 4355 Kvernaland 
Organisasjonsnummer: 970917985 
Telefon/telefaks:  51487544 / 51487476  
E-post:   post@froylandil.no  
Hjemmeside:   www.froylandil.no  
Draktfarger:   Hvit m/rød besetning, Sort  
 
 

6 BARNE- OG UNGDOMSARBEID 
 
Et godt og positivt arbeid blant idrettslagets yngste medlemmer er en av de viktigste 
forutsetningene for kontinuitet og egenrekruttering i de enkelte gruppene. Sentrale 
målsettinger for barne- og ungdomsarbeid er nedfelt i vår verdiplakat (visjon og 
verdier). Barne- og ungdomsarbeid foregår i utgangspunktet i alle gruppene. 
 
Disse aktivitetene skal drives i henhold til NIF’s prinsipper for barneidrett. Allidretten 
skal ha et utstrakt samarbeid med de andre gruppene med sikte på å utvikle allsidighet 
og flerferdighet. 
 
Ett medlem i hovedstyret skal være klubbens barneidrettsansvarlig. 
 

7 JUNIOR- OG SENIORARBEID 
 
Et aktivt og målrettet arbeid på junior- og seniornivå anses som viktig for å sikre 
sportslig utvikling og ivaretakelse av de talenter laget har til enhver tid. For et idrettslag 
av vår størrelse er hovedfokus allikevel på å ivareta breddenivået, og forsøke å beholde 
ungdommer i laget også når de nærmer seg junior og seniornivå. Satsning på elitenivå 
vil bare unntaksvis være aktuelt. 
 

8 KURS OG OPPLÆRING 
 
Idrettslaget skal søke å gjennomføre et systematisk opplegg for utdanning / opplæring 
av trenere, ledere og dommere innen de forskjellige gruppene. Trener- / lederopplæring 
skal følge anerkjente kursopplegg fra NIF, og skal inkludere trenere / ledere på alle 
nivåer.  
Aktiviteten som de enkelte gruppene planlegger å gjennomføre innenfor dette feltet skal 
reflekteres i de til enhver tid gjeldende budsjetter. Hovedstyret har egen 
utdanningskontakt som skal koordinere kurs og opplæring for de enkelte gruppene. 
 
Som en hovedregel skal gruppene sørge for å gi hver enkelt trener, leder, dommer eller 
aktive utviklingsmuligheter innenfor rammene av eget ambisjons- og dyktighetsnivå. 
Idrettslaget skal dekke utgifter til kursmateriell, avgifter og foredragsholdere. 
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9 DUGNAD 
 
Idrettslaget har gode erfaringer med å organisere dugnadsvirksomhet som et 
virkemiddel for å tilføre idrettslaget viktige inntekter. 
Dugnadsarbeid gir god inntjening sett i relasjon til antall nedlagte arbeidstimer. I tillegg 
er dugnadsvirksomhet et viktig virkemiddel i arbeidet med å styrke lagfølelse og 
samhold når arbeidsoppdrag utføres av hele, eller store deler av et lag eller en gruppe. 
 
Følgende prinsipper skal være retningsgivende for dugnadsarbeid: 
- Som en hovedregel skal dugnadsvirksomhet som innebærer fysisk belastende 

arbeid kun utføres av personer over 16 år. 
- Samtlige av idrettslagets medlemmer / foresatte skal bidra til dugnadsarbeid. 

Det er ikke anledning til å kjøpe seg fri for dugnad. 
- Når dugnadsarbeid utføres skal de som deltar utføre arbeidet til oppdragsgivers 

fulle tilfredshet. Dette anses for å være av stor betydning for å opparbeide gode 
referanser. 

- Organisering av dugnadsvirksomheten skal primært foretas av koordinator / 
ansvarlig oppnevnt av de enkelte gruppestyrene. Hovedstyret kan koordinere 
dersom arbeidet omfatter flere grupper og dette er mer hensiktsmessig. 

 

10 UTMERKELSER 
 

10.1 ÆRESMEDLEMSKAP 
Den høyeste utmerkelse et medlem i laget kan få er å bli utnevnt til æresmedlem. 
Æresmedlemmet får medalje og diplom. Æresmedlemmet får livstidsmedlemskap i 
laget. 
 

10.2 HEDERSTEGN 
Medlemmer som i lengre tid har gjort en særlig stor innsats for laget kan bli tildelt 
hederstegn. Hederstegnet består av medalje og jakkemerke. 
 

10.2 KOLLUNG SØYLANDS VANDREPOKAL 
Kollung Søylands vandrepokal tildeles frivillige og tillitsvalgte som har utført særskilt 
godt administrativt arbeid og innsats i foregående år.  
 

10.4 GRUPPESPESIFIKKE UTMERKELSER 
Det er anledning for de enkelte gruppene å tildele egne utmerkelser for lang og / eller 
særlig god innsats. Dette har vært gjort i flere tiår og må ses på som ivaretakelse av en 
god tradisjon. De enkelte gruppene har ansvar for å sørge for à jour føring av lister som 
legges til grunn for slike utmerkelser. 
 

10.5 GENERELLE KRAV 
Det blir utdelt trofeer og hederstegn hvert år i idrettslagets regi, og det er et krav at de 
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som blir tildelt er medlemmer av idrettslaget. Ved tildeling av alle typer trofeer, 
hederstegn, jubileumstrofè og andre som blir gitt av Frøyland IL skal kun år med betalt 
medlemskap godkjennes som grunnlag for tildelingen. Hver enkelt gruppe har ansvar 
for å sjekke om sine medlemmer som blir tildelt æresbevisninger har rett på disse. 
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SAK 10 - VALG AV TILLITSVALGTE 
 

Se egen fil 
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SAK 11 - VALG AV REVISOR 
 
KPMG AS foreslås gjenvalgt som revisor for Frøyland IL for regnskapsåret 2023.  



















 RESULTATRAPPORT på Grupper
 Januar til Desember - 2022

 Firma: Frøyland Idrettslag

Hovedstyre Fotball senior Fotball ungdom Håndball Innebandy Turn Orienterin Friidrett Barneidrett Totalt

Salgsinntekter 253 993 833 613 812 778 201 162 155 050 2 000 2 258 596

Offentlige tilskudd 1 263 238 40 000 40 000 12 552 94 191 1 449 981

Leieinntekter 140 164 140 164

Andre inntekter 809 995 73 598 827 439 125 857 52 553 43 585 20 330 11 001 1 964 358

Sum driftsinntekter 2 467 391 947 211 1 680 217 339 571 301 794 43 585 22 330 11 001 0 5 813 100

Varekjøp 20 822 17 220 391 505 115 593 15 503 560 643

Fremmedytelser 46 200 27 960 9 791 2 765 86 716

Sum varekostnad 20 822 63 420 419 465 125 384 15 503 0 2 765 0 0 647 359

Lønnskostnad 450 472 292 860 348 340 1 091 672

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk. 73 533 41 251 51 835 166 619

Andre personalkostnader 7 555 33 200 28 245 10 000 39 425 118 425

Sum personalkostnader 531 560 367 312 428 419 10 000 39 425 0 0 0 0 1 376 716

Avskrivning 250 416 250 416

Kostnader lokaler 455 937 16 150 472 087

Leie maskiner, inventar o.l. 2 653 1 774 1 183 5 609

Kostnadsførte anskaffelser 18 870 91 696 159 847 62 382 28 362 747 361 903

Reparasjon og vedlikehold 339 169 43 796 26 604 409 569

Fremmede tjenester 208 444 59 709 90 568 17 020 29 550 405 291

Kontorkostnad 32 061 4 749 153 494 54 419 16 750 9 466 660 680 272 279

Telefon, porto o.l. 6 797 9 054 15 851

Bilkostnader 11 218 11 218

Kostnad og godtgjørelser for reiser 136 545 19 781 57 527 32 832 246 685

Salgs og reklamekostnader 125 662 2 581 5 000 133 243

Kontingenter og gaver 41 862 53 574 72 731 68 500 3 440 6 244 2 500 248 851

Forsikring 104 391 104 391

Annen kostnad 4 572 46 730 99 292 19 222 4 895 1 830 52 4 732 181 325

Sum andre driftskostnader 1 560 190 427 667 630 137 284 484 185 889 14 736 6 956 7 912 747 3 118 718

Driftsresultat 354 819 88 812 202 196 -80 297 60 977 28 849 12 609 3 089 -747 670 307

Finansinntekter 29 565 9 398 11 617 1 573 1 121 830 210 686 55 000

Finanskostnader 0 0

Sum finans 29 565 9 398 11 617 1 573 1 121 830 210 686 55 000

Resultat før skatt 384 384 98 210 213 813 -78 724 62 098 29 679 12 819 3 775 -747 725 307

Ordinært resultat 384 384 98 210 213 813 -78 724 62 098 29 679 12 819 3 775 -747 725 307

Årsresultat 
(+oversk/-undersk) 384 384 98 210 213 813 -78 724 62 098 29 679 12 819 3 775 -747 725 307



Budsjett 2023

 Firma: Frøyland Idrettslag

Hovedgruppe Fotball senior Fotball ungdom Håndball Innebandy Turn Orientering TOTALT

Salgsinntekter 190 000 890 000 705 000 140 000 114 000 2 039 000

Offentlige tilskudd 1 121 083 75 000 75 000 65 000 1 336 083

Leieinntekter 206 412 206 412

Andre inntekter 755 000 76 000 779 000 65 000 55 000 42 500 11 500 1 784 000

Sum driftsinntekter 2 272 495 1 041 000 1 559 000 205 000 234 000 42 500 11 500 5 365 495

Varekjøp 20 000 335 000 15 000 3 000 1 000 374 000

Fremmedytelser 70 000 22 800 5 000 7 500 1 000 106 300

Sum varekostnad 0 90 000 357 800 20 000 10 500 1 000 1 000 480 300

Lønnskostnad 454 000 310 525 354 360 1 118 885

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk. 76 140 43 759 49 965 169 864

Andre personalkostnader 8 000 25 000 15 000 40 000 88 000

Sum personalkostnader 538 140 379 284 419 325 0 40 000 0 1 376 749

Avskrivning 249 759 249 759

Kostnader lokaler 550 000 16 177 566 177

Leie maskiner, inventar o.l. 0

Kostnadsførte anskaffelser 60 000 130 000 197 000 12 500 25 000 10 000 2 500 437 000

Reparasjon og vedlikehold 176 000 45 000 10 700 0 0 231 700

Fremmede tjenester 185 000 88 200 110 800 17 000 30 000 431 000

Kontorkostnad 27 380 22 000 162 900 35 000 10 000 21 000 4 500 282 780

Telefon, porto o.l. 5 220 5 100 10 320

Bilkostnader 13 000 13 000

Kostnad og godtgjørelse for reiser 87 000 40 000 20 000 40 000 187 000

Salgs og reklamekostnader 80 000 2 772 82 772

Kontingenter og Gaver 55 000 71 600 73 000 70 000 4 500 4 000 278 100

Forsikring 86 692 86 692

Annen kostnad 4 800 63 200 90 000 27 500 4 500 2 500 35 192 535

Sum andre driftskostnader 1 437 851 493 172 704 277 185 000 179 500 38 000 11 035 3 048 835

Driftsresultat 296 504 78 544 77 598 0 4 000 3 500 -535 459 611

Finansinntekter 25 000 10 000 10 000 300 200 45 500

Sum finans 25 000 10 000 10 000 300 0 0 200 45 500

Resultat før skatt 321 504 88 544 87 598 300 4 000 3 500 -335 505 111

Ordinært resultat 321 504 88 544 87 598 300 4 000 3 500 -335 505 111

Årsresultat 
(+oversk/-undersk) 321 504 88 544 87 598 300 4 000 3 500 -335 505 111



Frøyland IL - Årsmøte 2023

Valg av styre og øvrige
representanter

Årsmøtet 22. mars 2023



Oppsummering

Valgkomiteen har for valget på årsmøte 2023 bestått av følgende:

- Roy H. Heggelund (leder)
- Jonas Bolstad Scheie
- Andreas Heskestad

Valgkomiteen har hatt et godt samarbeid både internt og med sittende styre. 

Dialog med sittende styret er at samarbeidet har fungert godt i 2022. 

Valgkomiteen innstiller styre som angitt i slide «Hovedstyret» og «Kontrollutvalg og valgkomite», og mener at kandidatene som
både fortsetter og innstilles til valg i 2023 er gode kandidater som vil gjøre sitt ytterste for at Frøyland idrettslag oppfyller sine 
kortsiktige og langsiktige mål. 

Det merkes at flere av hovedstyrets medlemmer ønsker å stille til gjenvalg for 1 år, og at det kan bli aktuelt å tre ut av styret i neste 
år. 

Gruppestyrene er ikke valgkomiteens innstilling, da vi kun har sammenstilt informasjon innhentet fra gruppene som velger sine
medlemmer selv.

Roy H. Heggelund for valgkomiteen



Hovedstyret 

Hovedstyre Verv Valgt til Årsmøte 2023

Jarl Frøyland Leder 2023 Gjenvalg 2024

Børge Meisland Nestleder / anlegg 2023 Gjenvalg 2024

Tormod Bjørkli Sekretær 2024 Gjenvalg 2025

Ragnhild E. Berg Fil i fokus 2023 Gjenvalg 2024

Svein Åge Skjæveland Kasserer 2024

Ingrid Nese Politiattester / 
gruppekoordinator

2024 Gjenvalg 2025

Eva Marie Traa Vara 1 2023 Gjenvalg 2025

Magnus Frøyland Vara 2 2023 Gjenvalg 2025



Kontrollutvalg og valgkomite

Kontrollutvalg Verv Valgt til Årsmøte 2023

Ole J. Nordahl Medlem 2024

Morris Bakken Medlem 2024

Varamedlem 2022

Valgkomite Verv Valgt til Årsmøte 2023

Roy H. Heggelund Leder 2023 Gjenvalg 2025

Jonas Bolstad Skeie Medlem 2023 Gjenvalg 2025

Andreas Heskestad Medlem 2024

Astrid Austerheim Vara 2023 Gjenvalg 2025



Fotball og Allidrett
Fotball Verv Valgt til Årsmøte 2023

Svein Åge Skjæveland Leder 2024

Arild Tengesdal Nestleder 2024

Roy Henrik Heggelund Styremedlem 2024

Allidrett Verv Valgt til Årsmøte 2023

Guro Søyland Leder 2024

Asgeir Løland Kasserer 2024



Håndball og friidrett 
Håndball Verv Valgt til Årsmøte 2023

Thor Inge Asbjørnsen Leder 2023

Tommy Larsen Sportslig leder 2023

Hege Rolfsen Kasserer 2023

Henning Sundt Dommeransvarlig 2023

Friidrettsstyret Verv Valgt til Årsmøte 2023



Innebandy og Turn
Innebandy Verv Valgt til Årsmøte 2023

Jens Honorè Leder 2024

Kenneth Hanssen Nestleder 2024

Håkon Ødegaard Sportslig leder 2023 Gjenvalg 2025

Turn Verv Valgt til Årsmøte 2023

Irene Brueland Heigre Leder 2023 Gjenvalg 2025

Tone Brueland Nestleder 2023 Gjenvalg 2025



Orientering og Idrettsmerkekomiteen
Orientering Verv Valgt til Årsmøte 2023

Trine Selvikvåg Leder 2024

Rune Svihus Nestleder 2024

Idrettsmerkekomite Verv Valgt til Årsmøte 2023

Else Storhaug Medlem 2020 Gjenvalg?

Marianne Grødem Medlem 2020 Gjenvalg?
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