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Til medlemmer i Just IL 

Justvik 23.5.2020 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Just IL 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 10.2.2019 

Årsmøtet avholdes den 13.3.2019 på Justvik skole. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker   

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1  Styreleder 

13.2 Nestleder 

13.3  Øvrige styremedlemmer 

13.4  Varamedlem 

13.5  Kontrollkomitee 2 medlemmer (tidligere revisor) 

13.6 Varamedlem til kontrollkomite 

13.7  Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

13.8 Leder av valgkomiteen 

13.9  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

13.10  Varamedlem til valgkomiteen 
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets og undergruppenes årsberetninger 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Med vennlig hilsen 
styret i Just IL 
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Vedlegg 1: Styrets forslag til forretningsorden 
 

- Årsmøtet ledes av en møteleder valgt av årsmøtet..  

- Ved møtets start redegjør møtelederen for de formelle kravene for møtet i  

- Idrettslagets lov, § 6, regulerer hvem som har tale-, forslags- og stemmerett. 
Møtelederen kan gi inviterte gjester, inkludert æresmedlemmer, talerett.  

- Den som ber om ordet, gjør det ved å vise tegn til møteleder. 

- Ingen har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Innlegg skal ikke overstige 
henholdsvis fem minutter for første innlegg og to minutter for de øvrige. Dersom 
styret eller valgkomiteen får spørsmål som krever mer omfattende svar, kan 
møtelederen fravike retningslinjene for antall innlegg og/eller innvilge utvidet taletid, 
slik at spørsmålene besvares. Hvis en sak synes utdebattert, kan møtelederen sette 
strek for debatten og/eller begrense taletiden.  

- Den som ønsker replikk, gjør det ved å vise tegn for replikk til møteleder. Det kan ikke 
tas replikk til replikk.  

- Alle forslag skal leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillers navn. 
Avstemningen foregår ved håndsopprekking. Oppstår det tvil om resultatet, kan 
møtelederen iverksette skriftlig avstemning. 

- Hvis det ved personvalg foreligger flere kandidater, eller noen krever det, skal 
avstemningen være skriftlig.  

- Hvis det på møtet fremmes forslag om nye kandidater ved personvalg 
(«benkeforslag»), må forslagsstiller sikre seg at den foreslåtte er villig til å stille til 
valg.  

- Protokollen føres av en referent valgt av årsmøtet. I protokollen føres alle framsatte 
forslag, avstemningsresultat og vedtak, samt evt. protokolltilførsler.  

- Protokolltilførsler skal varsles før en sak stemmes over. 
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Vedlegg 2: Styrets og undergruppenes årsberetninger 
 

Styrets årsberetning for 2019  
Styret har i styreperioden hatt følgende medlemmer:  

• Leder: Vegard Helland 

• Nestleder: Tina Rasmussen 

• Styremedlem: Heidi Kristensen 

• Styremedlem: Elke Udelhoven (barneidrettsansvarlig) 

• Styremedlem: Christian Justnes (politiattestansvarlig) 

• Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug 

Der ble i perioden avholdt fem styremøter. Just IL har også vært representert ved samlinger og møter 

i idrettsråd, idrettskrets, fotballkrets m.m.  

Vi har i perioden hatt en stor opprydning i medlemsmassen i forbindelse med overgang til nytt 

medlemsregister, da vår eksisterende løsning ikke lenger var godkjent av NIF. Just IL hadde per 

31.12.2019 i alt 677 medlemmer men etter opprydning er vi nede i 450. Disse er fordelt som følger: 

• Barneidrett/idrettsskole: 77  

• Håndball: 122  

• Fotball: 257  

• Innebandy: 73 

2019 har vært et innholdsrikt år på det sportslige plan, der alle lag har vært aktive i turneringer og/eller 

serier. Styret har vært delvis nytt og har hatt mange oppgaver å sette seg inn i. Vi har hatt fokus på 

utdanning av trenere og dommere slik at vi kan fortsette å tilby aktiviteter for bydelens barn og unge.  

Vi feiret Just IL sitt 60-årsjubileum med tryllekunstner og en enorm kake fra vår sponsor Sparebanken 

Sør. Selv om vi hadde håpet på bedre oppmøte, ble det en hyggelig affære for alle involverte. 

Samtidig har vi fulgt prosessen med ny barnehage i Justvik bydelssentrum og gitt vår støtte til forslaget 

som gir best muligheter for å videreutvikle idrettsanlegget og et eventuelt fremtidig klubbhus. Styret 

har også atter en gang meldt inn behov for nytt kunstgress på Justvikbanen, men p.d.d er vi fortsatt 

nummer 3 i køen og ser ingen snarlig løsning på dette. 

Økonomisk har det vært et utfordrende år. Bytte av alt av tekstiler i klubben har spist opp mye av 

egenkapitalen vi hadde tilgjengelig, samtidig som det har vært utfordrende å fylle på med flere 

sponsorer. Tilskudd, midler og kalendersalget gjør at vi kan fortsette driften uforstyrret, men 2020 er 

året for både fornying av eksisterende samt å etablere nye sponsoravtaler.  

 

10.03.2020 

Styret 
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Årsmelding barneidretten 2019  
Barneidretten i Just IL omfatter tilbudene våre «barneidrett» og «Allidrett» (tidligere i NIF kalt 

«Idrettskole».  

Målet for 2019 var å kunne starte opp igjen med barnetrimmen for barn fra ett til tre år sammen 

med foreldre, det lyktes vi dessverre ikke med grunnet mangel på trenere.  

 

Barneidretten for fire- og femåringer startet vi lovende med ny trener på plass, som dessverre gav 

seg etter et par uker. Foreldre og barneidrettsansvarlige stå for aktiviteten en periode, men vi lyktes 

ikke med å få foreldre til å ta partiet kontinuerlig eller få ny trener på plass, slik at det tilbudet på 

Havlimyraskole måtte kuttes ut i vår 2019.  

Vi startet opp igjen etter sommeren da med ukentlige treninger i gymsalen på Justvik skole samen 

med våre trenere Hege Lundgren og Rune Kostøl. Det er mange barn som koser seg og vi måtte 

operere med venteliste, for det er ikke plass for alle.  

Allidrettstilbudet omfatter «Allidrett for barn» for 1.-4 trinn, 5.-7 trinn og «Allidrett for ungdom» 8. 

trinn og eldre.  

Våre trenere Aina Jakobsen og Kine Fjerdingstad stod for ukentlige aktiviteter i gymsalen for 

aldersgruppen 1.-4. klasse fram til sommeren. Ettersom egne barn gav seg måtte Aina og Kine 

dessverre takke for seg og kunne ikke videreføre aktiviteten etter sommeren. Vi har dessverre ikke 

lyktes med å finne erstattere.  

 

Allidrett for 5.-7 klasse og 8. klasse og eldre hadde ukentlige treninger sammen i første halvår på 

torsdager i gymsalen på Justvik skole med trenere Hans Rune Haugen og Elke Udelhoven.  

Mulighetene med mange ungdom virket begrenset og for å frigjør gymsalen for barneidretten flyttet 

vi tilbudet til Havlimyarhallen etter sommeren.  Siden treningen foregår på et sent tidspunkt, mistet 

vi noen fra 5.-7 trinn, men vi har vi lyktes med å rekruttere flere ungdommer ifra 8. trinn og eldre. 

Dessverre måtte Hans Rune Haugen gir seg som trener etter sommeren, men Bror Skrede har gått 

inn i trenerteamet.  

 

Målsetning med Allidrett er å gi barn og ungdom et variert tilbud og innblikk i mange forskjellige 

type aktiviteter og idretter tilpasset målgruppen. Ungdomsgjengen har vært på besøk hos Tveit 

baseballklubb før sommeren, også hadde vi kickboksing, boksing og selvforsvar med Rune 

Nomeland, som gav ungdom mersmak til flere økter fremover.  

Utenom det fikk vi besøk av «Lohne-Friluft» i regi av Agder idrettskrets som lagde et spesielt «team» 

opplegg ute og inne for vår ungdom.  

I tillegg fikk vi to ganger i løpet av året besøk av representanter av ungdomsutvalget i Agder 

Idrettskrets som var interessert i å se hva vi holder på med.  

I 2019 kunne vi også gjennomføre en del «åpen hall» fredager i Havlimyrahallen, ledet av Bror 

Skrede.  

Oppsummert er det veldig fin aktivitet der hvor vi har lyktes med å få foreldre til å engasjere seg som 

trenere. Dessverre har det vist seg at det er vanskelig å få kontinuitet hos trenere som ikke har med 

seg egne barn, så der har vi en utfordring. 
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Vi retter en stor takk til alle trenere og foreldre som stilte opp og bidro til masse aktivitet i 2019.  

 

Elke Udelhoven 

Barneidrettsansvarlig Just IL  

Årsmelding Just håndball 2019  
2019 startet med avslutning av håndballsesongen 2018/19, hvor flere lag deltok i aktivitetsserie og 

minirunder. Just var også representert på flere cup’er gjennom 2019 

 

Hummelcup, mai:   J2007/08, G2007, G2008, J2009 

Dyreparkencup, august:  J2007/08, G2007, G2008 

Thornby cup, DK, september: J2007/08, G2007 

Trollcup, oktober:   G2007, G2008, J2009, G2010 

 

Ved oppstart høsten 2019 hadde vi en felles samling med pizza og kos, og en utdeling av 

deltakerpremie til alle som hadde vært med i sesongen 2018/2019.  

 

Sesongen 2019/2020 har disse lagene (spillere per 31.12.19 i parentes): 

 

J2007/08  (12) 

G2007   ( 9) 

G2008/09  (12) 

J2009   (13) 

J2010/11 (13) 

G2010  (12) 

J2012  (11) 

J2013  (15) 

 

De yngste lagene trener både fotball og håndball samtidig. 

 

5 trenere har startet på Trener 1-utdanning, og 1 trener har startet på Trener 2-utdanning 

 

Det er også kommet til 11 aktive håndballdommere i Just 

 

Leder av håndballen, Tini Thomsen, har måttet trekke seg noe tilbake i slutten av året, så Monica 

Moen har hatt lederansvaret de siste to måneder av 2019  

 

Styret har i 2019 bestått av  
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Anne Katrine (Tini) Thomsen, leder    Monica Moen 

Janiche S Justnes     Trine Smith-Johansen 

Årsmelding innebandygruppa 2019 
Innebandygruppa er en stor og flott gruppe. De ulike gruppene trener på mandager og torsdager, og 
de er sammensatt av gutter/jenter fra både Fagerholt, Justvik og Havlimyra. 
Gruppene deltar på minirunder i Agder, samt seriespill både i U11-12 og U13-15. 
Vi har gode trenere som stiller opp, men det er ønskelig med enda flere voksne som kan engasjere 
seg i innebandy. Et overordnet ønske for innebandyen er også flere medlemmer fra Justvik Skole. 
Just Innebandy har arrangert et «Velkommen til innebandy»-kurs.  
To trenere og to utøvere har vært på inspirasjonskurs. I tillegg har en trener vært på trenerkurs. 
 

Just Micro (1.-2. trinn) 
Medlemstallet falt noe den yngste gruppen, men det er enda et fint antall spillere som kommer på 
trening, og som anbefaler innebandy til venner. Vi har likevel til gode å få jenter til laget.  
Just Micro spiller minirunder, og sesongen 2019 har vi i hovedsak stilt med ett lag. Minirundene 
har uten tvil gitt flere av de nye spillerne motivasjon til å fortsette med innebandy. 
Trener Just Micro sesongen 19 er Frode Laukus.  
 

Just Mini (3.-4. trinn) 
Mini trener en time i uken. De ivrigste deltar også ekstra en halvtime sammen med lille. Vi stiller på 

alle minirunder. Som regel med to lag. Minirundene vi selv hadde var vellykket. Alle bidro.  

I april var Mini med til Stavanger på Norges største innebandy turnering. Dette var veldig gøy. 
Trenerne for mini er Monica Sønsterudbråten. 

 

Lille og U11/12 
Denne gruppa har vært på ca 25 stk. De har trening mandager og torsdager.  
På grunn av liten hall på mandager har de eldste blitt bedt om å spille med neste gruppe siden de 
har blitt for mange.  
I april var vi til Stavanger på Norges største innebandy turnering. Dette var veldig gøy. 
Vi har deltatt på alle minirundene som er en gang i måneden og alle serierunder som også er en 
gang i måneden. I U11/12 serien spilles det på 2/3 bane. Dette har fungert veldig bra. 
Vi har selv arrangert to minirunder og en serierunde. 
Just har også vært med på å arrangere camp med overnatting i Arendal. Dette var gøy. Dato for 
neste år er allerede satt. 
Laget har hatt dugnad for å få penger til å dra på tur.  

 
U13-15 
I 2019/20 har gruppen spilt seriespill i Agder U13-15. 
Vi har vært en god gruppe som startet med 20 stk, men som nå ved sesongslutt er 15 stk. Det har i år 
vært en hovedtrener og 2 hjelpetrenere. Antall deltakere i denne treningsgruppa har gått litt ned fra 
2018. Vi ser at jo eldre guttene blir, jo vanskeligere blir det å holde på dem. Flere opplever også at 
treningene krasjer med annen aktivitet og velger å gi seg med innebandyen. Dette er vanskelig gjøre 
noe med, men de guttene som er med i år, har vært stabile medlemmer i flere år, så vi håper 
majoriteten fortsetter videre med innebandy også neste sesong.  
Gruppen har trent 2 ganger pr. uke denne sesongen, og treningene har vært gode og varierte, og 
med relativt jevnt godt oppmøte. 
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Vi har deltatt på 6 serierunder i løpet av sesongen. I seriespillet er det fortsatt fremgangen fra i fjor. 
En runde før slutt, ligger laget på 1.plass på tabellen og kan vinne serien. 
Vi har arrangert 1 serierunder på Idda Arena, og arrangementet gikk veldig fint. 
Neste sesong fortsetter gruppen med seriespill i Agder U13-15. Vi er spente på å se størrelsen på 
gruppen, men vi håper at den holder seg stabilt fra i år. Vi regner med noe tilvekst fra 2007-kullet. 

Årsmelding fotballgruppa 2019 
Fotballgruppa i Just IL har etter mange år med vekst, stabilisert seg på rett i underkant av 300 

medlemmer. Vi nærmer oss trolig «taket» for hvor mange lag det er mulig å stille med vårt 

rekrutteringsgrunnlag. I barnefotballen har vi lag på hvert årskull på guttesiden, mens vi på jentesiden 

har litt å gå på, så det er nok der vårt vekstpotensiale ligger. 

I 2019 ble det spilt 265 offisielle kamper med lag fra Just IL involvert. I tillegg har de fleste barne- og 

ungdomslag vært med på flere cuper og turneringer, så det har vært høy aktivitet i gruppa.  

Just IL stilte med følgende atten lag i fotballkretsens seriespill 2019: 

• G7 (2012) 

• J7 (2012) 

• G8 (2011) – To lag 

• J8 (2011) 

• G9 (2010) – To lag 

• G10 (2009) 

• G11 (2008) 

• J11 (2008) - samarbeidslag med Tveit IL 

• G12 (2007) 

• G14 (2005) 

• G16 (2003) - samarbeidslag med IK Gimletroll 

• G19 (2000-2002) 

• Senior herrer A (5.divisjon) 

• Senior herrer B (6.divisjon) 

• Oldboys herrer (M34) 

• Veteran herrer (M40) 

I tillegg hadde vi et damelag som deltok i bedriftsidrettsserien. 

Just IL feiret 60-årsjubileum. I tillegg til idrettslagets markering, markerte fotballgruppa Just IL sine 

første 60 år med en jubileumskamp mellom «gamle» Just-helter og et lag sammensatt av spillere fra 

dagens junior og senioravdeling. Kampen ble spilt på Justvikbanen 14.9.2019.  

Fotballstyret har hatt åtte styremøter i løpet av 2019, i tillegg til at vi har deltatt på 

Kvalitetsklubbkonferanse, kretsting og ulike møter i regi av NFF Agder. Styret har i 2019 bestått av 

Bror Skrede (leder, barne- og ungdomsavdelingen), Juano Jimenez (nestleder, senioravdelingen), Hege 

Lundgreen (styremedlem, barne- og ungdomsavdelingen), Ragnhild Hommefoss Brunstad 

(styremedlem, barne- og ungdomsavdelingen) og Borgar Skrede-Holen (styremedlem, 

ungdomsrepresentant). 
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Justvik 9.2.2020  

  

Styret Fotballgruppa Just IL  

Årsmelding mosjonsidrettsgruppa 2019 
Trimgruppa i Just IL har som formål å gi våre voksne medlemmer mosjonstilbud. 

Volleyball: 
Volleyballlaget vårt deltok i bedriftsserien sesongen 2018/2019, men det var dessverre ikke grunnlag 

for å melde på et lag sesongen 2019/2020. Det ble arrangert noen treninger høsten 2019, men 

interessen var såpass lav, at aktiviteten stilnet.  

Odmars spinning: 
Odmars spinning (ledet av Geir Odmar Heldal) tråkker ufortrødent videre i perioden klokka er innstilt 

på vintertid. Hver mandag og onsdag i perioden oktober til mars samles en trofast gjeng i 

styrkerommet i Havlimyrhallen til en felles økt.  

Boksing/kickboksing: 
Våren 2019 startet Just IL opp et nytt treningstilbud for voksne over 18 år, nemlig boksing/kickboksing 

med styrketrening. Rune Nomeland leder en fornøyd og sliten gjeng i dansesalen på Havlimyra hver 

torsdag. 

Mosjonsinnebandy: 
I løpet av 2019 startet også innebandygruppa et mosjonstilbud for voksne, nemlig triminnebandy. Det 

er supert med nok et treningstilbud for våre voksne medlemmer! 

Avslutningsvis gjentar vi oppfordringen fra i fjor: Dersom det er noen som ønsker å starte opp med en 

aktivitet (for voksne medlemmer i Just IL), vil Just IL legge til rette for at dette lar seg gjennomføre, så 

lenge noen vil ta ansvar for gjennomføring av aktiviteten (som trener/aktivitetsleder).  

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets og undergruppenes årsmeldinger.  
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Vedlegg 4: Regnskap 2019 
Resultatregnskap 2019 
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12 
 

JUST IL 

 

 

 

Justvik 11.mars 2020 

 

Styret:  

 

____________________________   __________________________ 

Vegard Helland      Tina Rasmusse 

 

_____________________________   ___________________________ 

Elke Udelhoven      Heidi Kristensen 

 

_____________________________ 

Christian Justnes 
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JUST IL 

Noter til årsregnskapet 31.12.2019 

Regnskapsprinsipper og virkning av evt. prinsippendringer 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.  

a) Driftsinntekter 

Varer og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres 

 

b) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 

år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 

virkelig verdi.  

 

c) Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 

fordringene.  

 

d) Skatt 

Idrettslaget er ikke skattepliktig 

 

Note 1: - Ansatte, godtgjørelse og lignende 

Lønnskostnader kan spesifiseres slik:  

      2019   2018 

Trenerhonorar     1.000   6.450   

Godtgjørelse til styret             0           0 

Sum        1.000   6.450  

Note 2: Det er tapsført følgende pr 31.12.19 

Tap av medlemskontingent for 2019  13.019 

 

Antall årsverk er 0 

Selskapet er ikke pliktig til å innføre tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon.  
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JUST IL 
Org.nr 975 582 604 

ÅRSBERETNING FOR 2019 

 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Selskapet driver idrettslag for Justvik i Kristiansand 

Fortsatt drift 

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne 

forutsetningen.  

Arbeidsmiljø 

Det er ingen fast ansatte i virksomheten 

Ytre miljø 

Idrettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.  

Rettvisende bilde 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Just IL sine enedeler og gjeld, finansielle 

stilling og resultat.  

Andre forhold 

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhånd etter regnskapsårets utgang som har 

betydning for selskapets stilling og resultat.  

 

Justvik 11.mars 2020 

 

Styret:  

 

____________________________   __________________________ 

Vegard Helland      Tina Rasmussen 

 

_____________________________   ___________________________ 

Elke Udelhoven      Heidi Kristensen 

 

_____________________________ 

Christian Justnes 
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Til årsmøtet i Just IL  

 
 
 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019.  
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Vedlegg 5: Forslag og saker 
Ingen saker til behandling.  
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Vedlegg 6: Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter 

Fastsetting av medlemskontingent:  
Treningsavgiftene skal gå til å dekke de utgiftene som følger av aktivitetene. Et viktig prinsipp i Just IL 
er at senioraktiviteter skal være selvfinansierende.  
 
Det forventes også at seniorlag bidrar til aktivitet og inntekter i Just IL gjennom dugnader. 
 
Styret foreslår en justering av medlemskontingenten for de som bidrar til at Just IL kan tilby 
idrettsglede for barn og unge i bydelen. 
 

Styret foreslår følgende kontingenter: 
1. Medlemskap: 300,- (uforandret)  
2. Treningsavgift:  

a) Barn (6 – 12 år) 600,- (uforandret) 

b) Ungdom (13-16 år) 800,- (uforandret) 

c) Junior (16-19 år): 1050,-  (uforandret) 

d) Aktiv senior (20+) 1700,- (uforandret) 

e) Aktiv volleyball/oldboys/veteran 900,- (uforandret) 

f) Barneidrett: 350,- per halvår, medlemskap inkludert (uforandret) 

3. For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder, 
foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, foreslås det at 
medlemskontingent settes til 100,- 

 
Just IL opererer med en familie-/husstandsrabatt, hvor familier/husstander maksimalt betaler 2200,- 
i medlemskontingent og treningsavgift. Hver familie-/husstandsmedlem må registreres enkeltvis.  
 
Justeringen vil tre i kraft i 2020.  
 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar følgende kontingenter:  
 

1. Medlemskap: 300,- (uforandret)  
2. Treningsavgift:  

a) Barn (6 – 12 år) 600,- 

b) Ungdom (13-16 år) 800,-  

c) Junior (16-19 år): 1050,-   

d) Aktiv senior (20+) 1700,- 

e) Aktiv volleyball/oldboys/veteran 900,-  

f) Barneidrett: 350,- per halvår, medlemskap inkludert (uforandret)  

3. For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder, 
foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, innkreves det kun medlemskap 
på kr 100,-, selv om de er aktive i idrettslagets idretter.  

 
Just IL opererer med en familie-/husstandsrabatt, hvor familier/husstander maksimalt betaler 2200,- 

i medlemskontingent og treningsavgift. Hver familie-/husstandsmedlem må registreres enkeltvis 
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Vedlegg 7: Styrets forslag til budsjett for 2019 

Forslagt til budsjett 2020 

Driftsinntekter 
Budsjett 
2020 

Resultat 
2019 

Budsjett 
2019 

Resultat 
2018 

Budsjett 
2018 

Sponsorinntekter 200 000,00 157 319,00 220 000,00  211 300,00  200 000,00 

Salgsinntekter   0,00 0,00  30 000,00   0,00 

Fruktordningen 20 000,00 18 144,00 20 000,00  22 066,93  20 000,00 

Innebetaling av egenandeler   0,00 0,00  31 340,00   0,00 

Cup/turnering   0,00 20 000,00   0,00  25 000,00 

Medlemsavgift og Treningsavgift 260 000,00 263 600,00 310 000,00  298 300,00  325 000,00 

MVA-kompensasjon 90 000,00 78 791,00 58 000,00  51 343,00  40 000,00 

Justkalendersalg 200 000,00 180 030,00 175 000,00  199 479,84  110 000,00 

Inntekter kiosker og dugnader 120 000,00 114 767,00 225 000,00  142 426,55  145 000,00 

Midler til leie av lokaler 10 000,00 12 753,00 20 000,00  12 753,00   0,00 

Andre mottatte midler* 40 000,00 38 979,00 100 000,00  94 787,00  60 000,00 

Grasrotandelen 190 000,00 172 178,00 180 000,00  181 531,74  140 000,00 

Midler fra Norges Idrettsforbund* 190 000,00 173 826,00 160 000,00  168 244,00  135 000,00 

  
1 320 

000,00 
1 210 

387,00 
1 488 000,00 

1 443 
572,06 

1 200 
000,00 

  

Driftsutgifter 
Budsjett 
2020 

Resultat 
2019 

Budsjett 
2019 

Resultat 
2018 

Budsjett 
2018 

Fruktordningen -20 000,00 -17 434,00 -20 000,00 - 20 653,68 - 20 000,00 

Utlegg kiosk  -10 000,00 -8 627,00 -30 000,00 - 44 627,58 - 80 000,00 

Utlegg dugnad  -40 000,00 -33 643,00       

Deltakelse seriespill, cup og 
turneringer 

-125 000,00 -110 921,00 -175 000,00 
- 192 

582,00 - 248 
000,00 

Gebyr til forbund og krets -80 000,00 -83 825,00 -45 000,00 - 40 789,00 

Forsikringspremie -50 000,00 -44 532,00 -50 000,00 - 46 924,00 - 50 000,00 

Overgangsgebyr spillere -10 000,00 -8 400,00 -15 000,00 - 16 400,00   0,00 

Utstyr 
-100 000,00 -94 645,00 -100 000,00 

- 218 
267,36 - 200 

000,00 
Klubbtøy -200 000,00 -566 714,00 -550 000,00 - 73 478,50 

Møte, kurs, oppdatering o.l. -60 000,00 -61 320,00 -20 000,00 - 19 708,48 - 47 500,00 

Sosiale sammenkomster -40 000,00 -42 326,00 -30 000,00 - 30 999,01 - 49 500,00 

Dommerutgifter 
-90 000,00 -86 690,00 -110 000,00 - 94 800,70 

- 110 
000,00 

Trenerutgifter   -1 000,00 -35 000,00 - 6 450,00 - 20 000,00 

Gaver til ansatte, ikke 
fradragsberettiget 

-6 000,00 -5 700,00 0,00 - 1 500,00   0,00 

Avskrivning på inventar -7 500,00 -6 818,00 -6 000,00 - 6 818,47 - 10 000,00 

Kostnader til hall-/baneleie og lokaler -40 000,00 -45 546,00 -70 000,00 - 53 004,00 - 35 000,00 

Andre kontorkostnader -10 000,00 -7 070,00 -10 000,00 -15 921,75 -10 000,00 

Reparasjon og vedlikehold utstyr -5 000,00 -5 282,00 0,00 -  494,00 0,00 

Revisjonshonorar 0,00 0,00 0,00 - 8 750,00 -10 000,00 

Regnskapshonorar 0,00 0,00 0,00  3 778,00 0,00 
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Annen fremmed tjeneste, ikke 
oppgavepliktig 

-90 000,00 -92 760,00 -115 000,00 
- 112 

394,00 
- 75 000,00 

Kontorrekvisita -1 000,00 -883,00 -5 000,00 - 1 817,35 

- 15 000,00 Bank- og kortgebyr -15 000,00 -11 524,00 -10 000,00 - 11 360,04 

Telefon -6 000,00 -6 261,00 -5 000,00 - 4 932,07 

Uttak av dugnadsmidler 
-100 000,00 -109 000,00 -50 000,00 

- 107 
501,74 

- 50 000,00 

Uttak av tilskudd/midler -20 000,00 -1 225,00 0,00 - 11 365,00   0,00 

Reiseutgifter 0,00 0,00 0,00   0,00 - 20 000,00 

Reklameannonser 0,00 0,00 -2 500,00 - 5 551,50 
- 15 000,00 

Annen reklamekostnad 0,00 -193,00 -10 000,00 - 20 000,00 

Annen kostnad -2 000,00 0,00 0,00 - 1 680,00   0,00 

Tap på fordringer -10 000,00 -13 019,00 -15 000,00 - 45 896,00 - 40 000,00 

  
-1 137 
500,00 

-1 465 
358,00 

-1 478 
500,00 

-1 210 
888,23 

-1 105 
000,00 

  

  
Budsjett 
2020 

Resultat 
2019 

Budsjett 
2019 

Resultat 
2018 

Budsjett 
2018 

Driftsresultat 182 500,00 -254 971,00 
 9 500,00 

 232 
683,83 

 95 000,00 

 

*) Av mottatte midler, er 20.000,- forbeholdt inkluderingstiltak 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett. 
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Vedlegg 9: Valgkomitéens innstilling 
 

Årsmøtet 2019 valgte følgende styre etter ekstraordinært møte: 

• Leder: Vegard Helland (valgt for to år) 

• Nestleder: Tina Rasmussen (valgt for et år) 

• Medlem: Elke Udelhoven (ett år igjen av perioden) 

• Medlem: Heidi Kristensen (ett år igjen av perioden) 

• Medlem: Christian Justnes(valgt for to år) 

• Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug (valgt for ett år) 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre: 

• Leder: Vegard Helland (ett år igjen av perioden) 

• Nestleder: Tina Rasmussen (fortsetter i 2 år) 

• Medlem: Monica Haugland (vegels for 2 år) 

• Medlem: Christian Stura Haavind (velges for 2 år) 

• Medlem: Christian Justnes(ett år igjen) 

• Varamedlem: Haakon Jarle Solhaug (valgt for ett år) 

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite: 

• Ole Martin Kro (velges for 2 år) 

• Elke Udelhoven (velges for 2 år) 

• Søren Kragholm (vara) 
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Vedlegg 10: Styrets innstilling til ny valgkomité 
 

Vi trenger nye til valgkomiteen. Følgende er styrets forslag så langt: 

• Leder: Marit Opås 


