
 

 
Til medlemmer i Tiller idrettslag 
  

Tiller 22. mars 2017 
Saksliste og forslag til årsmøte  
 
Det vises til innkalling til årsmøte av 28.2.2017 
 
Tid:  29. mars 2017, kl 19.00. 
Sted:  Tiller videregående skole 
 
Saksliste 
1) Godkjenne de stemmeberettigede.  
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
4) Behandle styrets årsberetning for 2016 
5) Behandle idrettslagets regnskap 
6) Behandle forslag og saker - ingen saker til behandling
7) Fastsette medlemskontingent 2018 
8) Vedta idrettslagets budsjett  
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
10) Valg 
 
Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, herunder:  
 
Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.   
 Arbeidstakere: 

En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende: 
o arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget 
o arbeidstaker som er ansattrepresentant  
o personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke  

 Oppdragstakere: 
Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er 
ikke valgbar.  

 Andre personer: 
Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, 
har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk 
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og 
ansatte i en slik juridisk person.  

 
Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I 
organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere 
personer, må minst to være av det motsatte kjønn.   
 
Med vennlig hilsen 
styret     



 

 
Vedlegg 1 

Årsmøte Tiller idrettslag 29. mars 2017 
 
 Sak 2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

    
 

Forslag til forretningsorden: 

 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 
tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp 
til votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 
stemmer for og imot. 

 
 



 

 
 

Vedlegg 2 
Årsmøte Tiller idrettslag 29. mars 2017 
 
 

Sak 3  Valg av dirigent / ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 
  
Styrets innstilling: 
 
Therese Stavø-Gunhildsøien velges til dirigent.  
 
Terje Rørvik velges som referent. 
 
Til å underskrive protokollen oppnevnes to møtende medlemmer.  
 
 
     
 



 

 
 

Vedlegg 3 
Årsmøte Tiller idrettslag 29. mars 2017 
 
 

Sak 4 Behandle styrets årsberetning for 2016 

 
Se vedlegg.  
 
 
 
Styrets innstilling: 

 
Framlagt årsberetning for 2016 godkjennes. 
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ÅRSBERETNING FOR 2016 FOR TILLER IDRETTSLAG 

 

Virksomhetens art, mål og organisasjon  

Tiller IL er et breddeidrettslag og har som hovedoppgave å tilby et aktivitets- og idrettstilbud til 
alle i nærmiljøet. Barn og ungdom på Tiller er lagets viktigste målgruppe.  

Tiller IL hadde totalt 960 betalende medlemmer i 2016 mot 993 i 2015. Av disse var 583 under 
18 år mot 562 i 2015.  

Tiller IL er et idrettslag bestående av totalt sju særgrupper. Fem av disse driver med 
særidretter; fotball, håndball, ishockey, ski, og skyting. I tillegg inngår en trimgruppe som 
hovedsakelig har et trimtilbud til voksne i nærområdet og en gruppe som har de minste 
aldersgruppene som sin målgruppe, idrettsskolen.   

Verdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet skal prege all idrettslig aktivitet. 

Verdier som frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd skal prege det organisatoriske arbeidet.  

Styrets sammensetning og arbeid  

Tiller ILs styre i 2016/2017 har bestått av arbeidsutvalget og lederne i særgruppene, inkludert 
leder for Trim og Idrettsskolen. Idrettslaget har tidligere rapportert om store utfordringer på 
grunn av liten administrativ kapasitet. Det har vært særlig utfordrende å ikke ha en ansvarlig 
kasserer i laget. På årsmøte 2016 ble arbeidsutvalget styrket med tre nye personer. Dette betyr 
en styrking både i forhold til kapasitet og kompetanse.  

Også i 2016 har det vært stort fokus på økonomi- og regnskapsrutiner. Det ble bl.a. 
gjennomført en anbudsrunde for anskaffelse av regnskapstjenester. Avtale ble inngått med 
SpareBank 1 Regnskapshuset ved slutten av 2016. Det er så langt lagt ned betydelig arbeid 
både fra hovedlagets og særgruppenes kasserere og ledere for å få på plass selve regnskapet 
for 2016, samt enkelt rutiner. I 2017 vil det bli mer fokus på å være løpende a jour. Det er ikke 
etablert endelig løsning for regnskapsføring og rapportering av økonomien knyttet til 
lagskasser, men det skal ikke lenger være registrert bankkonti personer. I 2017 starter fotball 
og håndball med innrapportering fra lagene. Normalt to ganger i året. Det tas sikte på å tilby 
samlet opplæring for de som har ansvar for lagsøkonomi.  

Bestemmelser om årlig møte ble tatt inn i Tiller ILs lov iht. NIFs lovnorm på årsmøte i 2016. 
Tiller idrettslag har i tillegg laget retningslinjer for disse møtene for lette det praktiske arbeidet 
for særgruppene. Det ble ikke gjennomført årlige møter i 2016 i forkant av Tiller ILs årsmøte, 
men i forkant av ekstraordinært årsmøte ble det gjennomført et årlig møte for fotballgruppa med 
valg. For 2017 er det stilt krav om årlig møte i de største særgruppene.  

Flykninger, integrering osv. har hatt stort fokus i idretten generelt i 2016. Styret i Tiller IL har 
også satt dette på agendaen i større grad enn tidligere, men det arbeidet som er gjort er i 
hovedsak ivaretatt av særgruppene. Det viktigste i styret i Tiller IL sentralt i 2016 er arbeidet 
med tilretteleggelse for barn der foresatte har dårlig betalingsevne. Her gjenstår mye arbeid.  

Styret har i 2016 gitt besluttet nedsatt et utvalg som skal jobbe med etablering av tilbud til 
voksne med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet vil bli organisert direkte under styret i en 
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prøveperiode. Det tas sikte på å gi et enkelt tilbud i nærområdet der brukerne i størst mulig grad 
kan styre og bestemme aktiviteten selv fra og med høsten 2017. 

Planlagt arbeid med andre utviklingsoppgaver har styret hatt mindre kapasitet til å jobbe med i 
2016, men legger til grunn at slike oppgaver får større prioritet når arbeidet med etablering av 
regnskapsrutiner mv tar noe mindre tid.   

Arbeidsutvalget 

Verv:     Navn: 
Leder     Lillian Engen 
Nestleder    Magnar Granhaug 
Sekretær    Trude Skaldehaug 
Kasserer    Espen Kowalewski 
Styremedlem    Skender E Redzovic 
Varamedlem    Terje Rørvik 
Varamedlem    Knut Løvvik 
 

Det avholdes normalt et møte mellom hvert hovedstyremøte.  

Fotball 

Verv:     Navn: 
Leder     Gro Nerland 
Nestleder    Trond Espen Aalberg 
Kasserer    Heidi Alstad 
Sekretær    Marius Lundhaug Larsen 
Styremedlem    Tore Kristiansen 
Styremedlem    Torill Vonheim 
Styremedlem    Kent Aasen 

 

Styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte i mai 2016, og har etter det møttes annen hver uke. 
Styrets viktigste oppgaver og aktiviteter i 2016:  

 Stort fokus på økonomi og betaling av gammel gjeld/utestående fakturaer. 

 Fokus på å etablere gode rutiner. 

 Styret har deltatt på spillemiddelseminar. 

 Arbeidet med søknad om 9er bane på Starrmyra. 

 Deltatt på kurs i KX fakturering og kurs via kretsen. 

 Oppdatert KlubbAdmin (lovpålagt sentralt register) med medlemmer. Her jobbes det 
kontinuerlig med korrekt medlemsregister, fakturering og oppfølgning av forfalte 
treningsavgifter. 

 Adm utleie av KVT hallen. 

 Forhandlet frem ny klubbkolleksjonsavtale. 

 Sikre at samarbeid med hovedlaget og de andre særgruppene fungerer godt.  
 
Videre har Tiller IL Fotball vært representert på møter i regi av kretsen (lederlunsj, klubb-
forumer), Trondheim Kommune (tilsynsordning & Starrmyra), fjernvarmecupen, sponsorer og 
leverandører. 
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Håndball  

Verv:     Navn: 
Leder     Therese Stavø-Gunhildsøien 
Nestleder og Sportslig leder Vegard Fagervold 
Kasserer    Frøydis Larsen 
Sekretær    Anders Sagfjæra  
Styremedlem    Martin Andresen 
Styremedlem    Trine Thorvaldsen 
Markeds- og sponsoransvarlig  Roy Lilledalen 

 

Det har i 2016 vært avholdt 10 styremøter og to trener- og oppmannsmøter. Det har vært 
avholdt kick-off på Orkanger og reisecupen ble lagt til Lillehammer på Baldus cup. Ved 
klubbhuset i Tonstad barnepark har det vært samling for trenere- og oppmenn ved utdeling av 
Enjoy-kort og ved møter vedrørende de ulike team og ved kontraktinngåelser med de ulike 
trenerne. Klubbhuset er tatt godt imot. 
 
Rostenhallen har vært en tidkrevende og til dels slitsom prosess, men hallen ble åpnet medio 
oktober. Det har vært en del uro rundt hallen med gjentatte lekkasjer som har ført til stenging av 
hall og kiosk etter åpning. Ordningen med tilsynsvakter har vært videreført og vi deler fortsatt 
denne ordningen med Tiller fotball. I tillegg har Cricketklubben i Trondheim fått ansvar for 
ukedagene mandag – torsdag.  
 
Dugnaden med Enjoy-kort ble gjennomført i desember. Ellers har lagene vært involvert i vakter 
i kiosken i Rostenhallen og ved Tillercup. 
 
Tiller IL Håndball har vært representert i møter i regi av Hovedstyret i Tiller IL, kretsen, 
Trondheim Kommune, Tillercup, sponsorer og leverandører. Styret har også i 2016 hatt stort 
fokus på økonomi, som fortsatt er god og stabil. Regnskapsfører har i 2016 vært Trio regnskap. 
 
Sportslig utvalg har bestått av Vegard Fagervold, Espen Pettersen, Marte Johnsen, Petter 
Lysfjord og Joar Myran. 
 
Nina Helåsaunet har i 2016 vært leder for Tillercup som ble en stor suksess med 250 påmeldte 
lag. 
 
Treningstider har vært fordelt av Knut Hokstad, Inger Lise Melting og Gunvor Broholm.  
 
Dommerkontakter har også i 2016 vært Eli Norheim og Arne Almåsbakk. 

Idrettsskolen  

Verv:    Navn: 
Valgt styre har vært:  
Leder    Kristian Stenkløv 
Styremedlem   Roger Ekle  
Kasserer   Marianne Bestvold  
 
I løpet av høsten 2016 ble Marie Weisæth konstituert som økonomiansvarlig. Videre gikk Roger 
Ekle ut av styret, mens Line Andrea Gresseth, Hildegunn Risrem kom inn. Kristian Stenkløv 
gikk også ut av rollen som aktiv leder i gruppa.  
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Ishockey  

Verv:    Navn: 
Leder    Mikael Ferm  
Nestleder   Jakob Sagmo Hammer  
Kasserer   Ikke besatt 
Styremedlem   Ikke besatt 
 
Har avholdt 2 styremøter i 2016. 
 
Representanter fra klubben har deltatt på klubbledermøter og rekrutteringsmøter i Sør-
Trøndelag Ishockeykrets. Styret har jobbet hardt med rekruttering, samt gjennomføring av 
skøytedag (Løkkehockey). Her tar vi med oss lærdom fra året som har gått og kommer sterkere 
tilbake til neste sesong. Samarbeidet med Astor har fungert bra gjennom året og sammen har vi 
gjennomført hockeyskole med nesten 140 barn. 
 

Ski  

Verv:    Navn: 
Leder    Petter Måløy 
Nestleder    Wenche Langørgen 
Kasserer   Knut Hergot 
Sekretær   Kjersti Alne Solberg 
Styremedlem   Ida Lyngstad 
 
Det har i perioden 2015/2016 vært avholdt 6 styremøter Styret har bestått av fem 
representanter denne sesongen, og har dermed vært fulltallig. I tillegg til styremøter er det blant 
annet gjennomført infomøte for foreldre, handlekveld og miljøsamlinger.  
 

Skyttere  

Verv:    Navn: 
Leder     Nils Terje Viken 
 
Påstartet arbeid i 2015 med tilrettelegging av lokalene og planlegge rekrutteringsarbeidet har 
fortsatt i 2016. Det er ikke igangsatt organisert aktivitet i regi Tiller IL, men lokalene har blitt 
utleid til andre lag. I løpet av 2016 har enkelte lag fra bedriftsskyttermiljøet trent og konkurrert 
på anlegget på Rosten Skole. De har vært med å bidra til at vi har kommet i gang med skyting 
på skytebanen. Skyttergruppa også har fått med seg noen ungdommer i perioden som har blitt 
med på trening. I november fikk gruppa beskjed om at lokalene med skytebanen skulle 
rehabiliteres, blant annet med nytt ventilasjonsanlegg. I den forbindelse har det foregått mye 
oppussing og aktivitet fra Trondheim kommune som har gjort det umulig å fortsette 
rekrutteringsarbeid. Vi håper at rehabiliteringen er ferdig til sommeren, slik at vi kan få starte 
opp igjen rekruttering av ungdommer. 

Trim  

Verv:    Navn: 
Leder    Oddny Rønning Lossius 
Nestleder   Ingrid Rolfseng 
Kasserer   Bente Wold 
Sekretær/styremedlem Håvard Duklæt 
Styremedlem   Gerda Ovesen 
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Valgkomité  

Verv:    Navn: 
Leder    Therese Selbæk 
Medlem   Sissel Steen 
Medlem   Børre Lien 
Varamedlem   Ikke besatt  
 

Kontrollkomité  

Verv:    Navn: 
Medlem 1   Bjørn Atle Haugen 
Medlem 2   Hans Lervik 
 
Etter at Tiller IL ble revisjonspliktig skal idrettslaget ha kontrollkomité. Kontrollkomité ble valgt 
for første gang på ekstraordinært årsmøte i 2016. Det er fastsatt instruks for kontrollkomiteen, 
men det er ikke etablert rutiner for løpende kontakt mellom hovedstyret eller andre grupper med 
kontrollkomiteen.  
 
 

Aktiviteter  

Fotball 

Tiller IL Fotball har hatt 538 aktive i 2016 fra G/J 5 år til senior. Antall nye aktive i løpet av 2016 
er ca. 185 stk. 2010 årgangen (1 klassene) har hatt den største andelen med nye spillere, 52 
stk. Antall frafall er størst i aldersgruppen 12 til 15 år, til sammen ca. 61 stk. – dette fordeler seg 
gjennom hele året. 
 
Spillerstatestikken kan være noe misvisende grunnet dårlige rutiner med rapportering av 
spillere. Dette vil forbedres i 2017 ved bruk av MinIdrett helt fra utøvernivå.  
 
Det jobbes godt på lagsnivå, men det er fortsatt behov for ressurser som ønsker å bidra på 
tvers av lagene og inn i de ulike utvalgene. 2016 er preget av stor aktivitet med mange barn på 
feltet. 
 
Viktige hendelser i 2016:   

 Oppstartsamling 6-åringene: Ble avviklet lørdag 27 august på TOBB Arena. Omtrent 50 
barn deltok + foreldre. Et stort arrangement på banen med dyktige instruktører fra 
sportslig utvalg, G19 og J17. Det var en flott begivenhet og hyggelig atmosfære selv om 
ikke været var på vår side.  
 

 Keeper Ekstra ble gjennomført i april for årskullene 2005 til Junior med god hjelp av 2 
keepertrenere/legender, Frode og Cathrine, som bor på Tiller. Stor suksess. 
 

 Futsal fotballen vokser og vokser. I 2016 hadde vi Eliteserielag, som styret dessverre 
valgte å trekke sommeren 2016, fra futsalserien 2017. Dette grunnet manglende styring 
og økonomisk kontroll. Ellers er deltok Tiller i 2 div Midt-Norge med hovedsakelig G19 
spillere og noen seniorer. Tiller havnet på 3 plass i avdeling 1. I 2017 skal Tiller delta i 
KM. 
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 Krets- og landslag. J17 ble kretsmestere (vinner av 0.div) med stor margin, i tillegg ble 
de trønderske mestere (vinner av OBOS cup). Vi håper å se mange av disse spillerne i 
et fremtidig seniorlag for kvinner på Tiller. 
 

 Cupdeltagelse: Det har vært mange lag med på ulike cuper. Størst deltagelse har vi nok 
naturligvis på egen cup. Deltok for første gang i J19 NM, der vi dessverre tapte over 
Brønnøysund på hjemmebane foran godt over 100 tilskuere på tribunen.  
 
Styret/sportslig har noe mangelfull oversikt over hvilke cuper de enkelte lagene velger å 
delta på (noe å ta tak i for fremtiden), men opplever at Tiller er godt representert i cuper 
rundt omkring i Trøndelag. 

 
Fjernvarmecupen 
Fjernvarmecupen var det store arrangementet for Tiller IL Fotball i 2016. Det deltok ca. 400 lag 
fordelt på 3 haller. Minus var gjennomføring av de minste (3 vs 3) i Heimdalshallen, der Tiller 
Fotball ikke får ta del i kioskinntektene som genereres. 
 
Treningsforhold: 
Det er stor aktivitet på banene. Derfor veldig bra at prosessen rundt en ny 9er bane er startet. 
Her har vi behov for en banesponsor. Vi ser også utfordringen fremover med økende 
innbyggertall. Større belastning må påregnes i takt med boligutbyggelsen i vår bydel fremover.  
 
Vinterstid har vi utfordringer med å få til gode treningsforhold. 
 
Samarbeidsavtalen med Tillerbyen FK ang trenerutvikling og spillerutvikling har blitt til dels 
gjennomført. Trenerutvikling har Tiller IL Fotball valgt å kjøre gjennom kretstiltakene (ref 
Grasrottrener), og da ikke ønsket å beslaglegge noe mer tid til kursing av trenere i 2016. 
Spillerutvikling har vært gjennomført i regi av Tillerbyen med 2 impulsøkter for 6-10 år, 11-14 
år og 14+. 
 
Trener- og lagledersituasjonen: 
For 2016 har trenersituasjonen sett bra ut i Tiller Fotball. På barne- og ungdomssiden er Tiller 
IL Fotball godt rustet, noe utfordring når det kommer til samarbeid på tvers av årskull som det 
jobbes videre med i 2017. Samt at det er store kull som starter opp. Her er det viktig å ha 
mange nok foreldretrenere slik at det blir minst mulig kø, og mest lek og moro for barna. 
 
Fokusområdet i 2015 var trenerutvikling. Dette har Tiller IL Fotball tatt med seg i 2016 der det 
for første gang ble avholdt et trenerkurs på egen arena med 28 Tillertrenere som det har 
kommet gode tilbakemeldinger på både fra kursholdere og deltagere. 
 

Håndball  

I 2016 har Håndball hatt ca. 290 aktive fordelt på 19 lag. 11 jentelag og 8 guttelag. Jentene er i 
årgang 2010-1998, samt 4. div., og guttene er i årgang 2010-1994, samt 2. div.   
 
Tillercup ble også for 2016 et vellykket arrangement – både sosialt og økonomisk. Gjennomfø-
ringen går svært bra og både lokale lag og tilreisende er veldig fornøyd med cupen. Videre er 
det gjennomført felles reisecup til Lillehammer og Baldus cup.  
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Ishockey  

Senior: 34 spillere 

Mini: 9 spillere 
Mikro: 6 spillere 
 
Antall aktive spillere er redusert sammenlignet med 2015. Rekruttering er likevel et viktig tema 
for klubben de neste sesongene. Styret i Tiller Ishockey mener at en viktig årsak til den 
manglende rekrutteringen er nærheten til ishall som gjør det vanskelig å bygge kultur for 
skøytesport innenfor rekrutteringsområdet. En ishall på Tiller må på plass for at klubben skal 
vokse og at spillerne velger å fortsette med ishockey. 
 

Ski  

Tiller ski hadde i 2015/2016 24 aktive løpere.  
 
Før sesongstart gjennomførte Tiller Ski to dugnader i lysløypa for å optimalisere forholdene før 
vinteren. 
 
For sesongen 2015-2016 ble det arrangert 4 poengrenn og klubbmesterskap etter to dårlige 
sesonger grunnet snøforholdene. Totalt hadde gruppa 262 løpere på de 4 poengrennene og 57 
startende på klubbmesterskapet.  
 
Sesongen 2015-2016 startet med Kick-off helgen 21-23 august, hvor vi både deltok i 
Kvilhaugen Opp, gjennomført treninger, var tilskuere til rulleskirenn i Toppidrettsveka, samt 
felles middag.  
 
Treninger for de eldste hadde oppstart ultimo august, og etter høstferien startet også 
treningene for de yngste. I tillegg deltok en del av våre løpere på Terrengløpskarusellen som 
ble arrangert av Skiklubbene Øst i Trondheim høsten 2015. 
 
Sesongens høydepunkt som tidligere var snøsamlingen 27-29.september i Bruksvallarna. 
Forholdene var gode både i forhold til løyper og temperatur/vær. Flere av våre løpere fikk 
mange kilometer på ski denne helga. 
 
Treningene ble for de meste gjennomført av 5 eksterne trenere, hvorav hovedansvaret lå på 
brødrene Martin og Fredrik Riseth. Gjennom sesongen ble det lagt opp til to treninger for den 
eldste gruppen og en trening for den yngste gruppen pr uke. 
 

Idrettsskolen  

Tiller IL Idrettsskole er et tilbud til barn mellom 4 og 9 år. Tiller IL Idrettsskole skal ha fokus på 
motorisk mestring og gi innsikt i et bredt utvalg av idretter. Idrettsskolens aktivitetsplan følger 
skoleåret.  

Skyting  

Skyttergruppa ikke hatt et organisert tilbud i 2016, men enkelte ungdommer på Tiller har deltatt 
i skyting på skytebanen sammen de som leier banen. Arbeidet med rekruttering fortsetter i 
2017. 
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Trim  

Trimgruppa har et tilbud to ganger i uke. All trening i 2016 har vært ved Tonstad skole.  
 

Medlemstall 

Lagets totale medlemmer i 2016 og fordelt på aktive i særgruppene er som følger (flere 
medlemmer er aktive i mer enn en særgruppe og inngår da i tallene til to eller flere 
særgrupper): 
 
 

  0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år Over 25 år Totalt 

Tiller IL             

Kvinner 11 156 100 3 163 433 

Menn 21 203 116 22 165 527 

  32 359 216 25 328 960 

Fotball             

Kvinner 2 80 48 0 21 151 

Menn 0 176 82 5 72 335 

  2 256 130 5 93 486 

Håndball             

Kvinner 0  89 55 0 29 173 

Menn 0  44 13 5 9 71 

  0 133 68 5 38 244 

Idrettsskolen             

Kvinner 7 2 0 0 3 12 

Menn 16 1 0 0 1 18 

  23 3 0 0 4 30 

Ishockey             

Kvinner 1 1 0 0 0 2 

Menn 0 4 0 1 4 9 

  1 5 0 1 4 11 

Ski             

Kvinner 0 7 0 0 3 10 

Menn 0 16 2 0 3 21 

  0 23 2 0 6 31 

Skyting             

Kvinner 0 0 0 0 0 0 

Menn 0 0 0 0 1 1 

   0 0 0 0 1 1 

Trim             

Kvinner  0 0 0 0 14 14 

Menn  0 0 0 0 1 1 

   0 0 0 0 15 15 
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Alle som deltar i aktiviteter i regi av idrettsskolen skal også registreres, men plikter ikke å stå 
som medlem i idrettslaget og dermed heller ikke betale medlemskontingent. Deltakerne betaler 
aktivitets-/treningsavgift.  Idrettsskolen hadde i løpet av 2016 totalt 146 aktive deltakere, fordelt 
på følgende aldersgrupper og kjønn:  
  

  0-5 år 6-8 år 9-10 år 11-12 år Totalt 

Kvinner 28 29 0 0 57 

Menn 54 35 0 0 89 

  82 64 0 0 146 

 

Antall betalende medlemmer er betydelig lavere enn det antall aktive særgruppene har 
registrert. Det er behov for å kommunisere enda tydeligere til utøvere i særgruppene at 
inngangsbilletten til å delta på treninger og i konkurranser går via innbetalt medlemskontingent. 
Det er spesielt viktig at aktive opp til 12 år registreres som medlemmer og betaler kontingent før 
de deltar i idrettslagets aktiviteter. Det er gjennom medlemskapet blant annet forsikring av 
denne aldersgruppen gjelder.  

Fra og med 2014 er det er innført sentralt medlemsregister som alle idrettslag tilknyttet 
idrettsforbundet skal benytte. Det har tatt noe lengre tid enn forutsatt å få flyttet medlems-
basene over til den nye løsningen. Det gjelder også for Tiller idrettslag. Fra og med 1.1.2017 er 
det kun dette registeret som er gjeldende som lagets medlemsregister.  

Antall aktive medlemmer har betydning for idrettslagets inntekter av offentlige tilskudd, samt i 
markeds- og sponsorarbeid. Dette er inntekter som kommer de enkelte særgruppene til gode 
og skal bidra til redusert behov for treningsavgift og andre bidrag fra aktive og/eller deres 
foresatte. Det er derfor også viktig at det enkelte medlem blir registrert med de aktivitetene en 
deltar i.  

Alle foreldre og foresatte oppfordres til å melde hele sin familie inn i idrettslaget.  

 

Årsregnskapet  

Tiller idrettslag gikk med et underskudd i 2016 på kr 330 640 mot et overskudd i 2015 på kr 375 
487. Et resultat som er kr 860 491 dårligere enn budsjett, og 706 128 dårligere enn resultatet i 
2015. 
 

Gruppe  
Faktisk resultat 

2016 
Faktisk resultat 

2015 
Budsjettert resultat 

2016 

Avvik regnskap/ 

Budsjett 2016 

Håndball  kr         -19 748   kr         491 532   kr          169 436   kr         -511 281  

Fotball  kr       -382 560   kr        -102 500   kr          392 900   kr         -280 060  

Ski   kr         -44 405   kr           -3 514   kr           -59 350   kr           -40 891  

Skyttere  kr           -6 891   kr              -577   kr           -11 400   kr             -6 314  

Ishockey  kr          20 524   kr          -48 058   kr            32 840   kr            68 582  

Trim   kr           -9 735   kr          -19 108   kr             -9 847   kr              9 373  

Hoved  kr          91 626   kr           51 276   kr            17 122   kr            40 350  

Idrettsskolen  kr          20 549   kr            6 436   kr             -1 850   kr            14 113  

Sum  kr       -330 640   kr         375 487   kr          529 851   kr         -706 128  
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Hovedlaget hadde i 2016 et overskudd på kr 91 626. Offentlige tilskudd, både fra Trondheim 
kommune og staten, overføres til særgruppene. Tiller idrettslag klarte ikke å avslutte og avlegge 
regnskap for 2014 innen fristen og fikk av den grunn ikke tildelt merverdiavgiftskompensasjon i 
2015. I 2016 er det mottatt kr 278 550, som i hovedsak er fordelt til særgruppene.  

 

Fotball Håndball Ski Ishockey Idr.skole Trim Skyting

Hoved-

laget Sum

Sponsing 

Fjernvarmen - 

Statkraft 87 405 28 209 2 680 3 526 6 206 1 975 0 130 000

Bunnpris / 

Tillerbrødet 6 754 3 319 315 415 730 232 0 11 765

Grasrotandel 2016 217 135 106 700 10 137 13 338 23 474 7 469 0 378 252

Idrettsbingo 45 443 22 331 2 121 2 791 4 912,80 1 563 0 79 163

Kommunal støtte 89 425 8 206 917 724 241 0 0 0 99 513

LAM 107 882 56 482 4 609 3 834 41 195 0 0 0 214 002

Momskompensasjon 122 044 120 612 11 304 10 881 5 899 2 536 330 4 945 278 550

Totalt - tilskudd og 

sponsorer 676 088 345 859 32 083 35 509 82 658 13 775 330 4 945 1 191 245

Tilsynsvakt Rosten, 

dugnad 65 625 65 625 131 250

Total fordeling av 

midler 2016 741 713 411 484 32 083 35 509 82 658 13 775 330 4 945 1 322 495

Fordeling tilskudd og annen støtte via hovedlaget 2016

 

 

Tiller idrettslag har inngått en samarbeidsavtale med Salva AS. Avtalen er inngått for 3 år og 
som del av avtalen skal Tiller idrettslag gjennomføre salgsdugnader. Den første ble gjennomført 
i regi fotballgruppa våren 2016. I tillegg ble det gjennomført en mindre dugnad i slutten av 2016 
i regi hovedlaget. Styret i Tiller idrettslag har besluttet at framtidige Salva-dugnader skal skje i 
regi hovedlaget. Overskudd fra salgsdugnad Salv skal gå til delvis dekning av 
regnskapstjenester, revisjon og lignende. I tillegg til overskuddet fra salget mottar Tiller IL 
sponsormidler basert på omsetningens størrelse fra Salva. Sponsormidler for 2016 fra Salva 
utgjorde kr 26 500. 

Hovedlagets kostnader finansieres i all hovedsak av medlemskontingenten. I 2016 er den 
største kostnaden knyttet til revisjon og regnskap. Deler av disse er finansiert av hovedlagets 
inntekter fra Salva.   

Det vesentligste av renteinntektene gjelder renter på konto for bundne midler til anlegg. De 
årlige renteinntektene på kontoen legges til anleggsfondet.  

Fotballgruppa hadde et betydelig svakere resultat enn budsjettert. Underskuddet er i sin helhet 
knyttet til kostnader fra 2015 og tidligere år som det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for ved 
årsavslutning 2015. Dette gjaldt særlig kostnader ut over budsjetterte anskaffelser av utstyr og 
leie av haller/baner i 2015. I løpet av 2016 har gruppa gjennomført flere tiltak for å sikre 
tilstrekkelig likviditet, samt få oversikt og kontroll.  
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Håndball hadde et underskudd på kr 19 748 i 2016. Det har vært en vesentlig økning i gruppas 
kostnader til honorarer og halleie samtidig som inntektene er lavere enn i 2015.  

Skigruppas underskudd på kr 44 405 skyldes i all hovedsak store kostnader knyttet til 
utstyrsanskaffelser. Utgifter til lønn har vært mindre enn tidligere år pga. mangel på trenere. 
Gruppas aktivitet har derfor i større grad vært basert på foreldretrenere. 

Ishockeygruppa har også i 2016 hatt en nedgang i antall aktive. Kostnader har i stor grad vært 
begrenset til leie av hall og honorarer. Det er ikke foretatt innkjøp av utstyr i løpet av 2016. Det 
arbeides aktivt for å opprettholde aktivitet i særgruppa. Videre har ikke gruppa hatt verken 
kiosksalg eller salgsdugnad i 2016. Gruppa hadde et overskudd på kr 20 524 i 2016.  
 
Trim har også i 2016 et underskudd – kr 9 735 mot kr 19 108 i 2015. Gruppa mottar tilskudd fra 
hovedlaget på lik linje med øvrige særgrupper. Utgifter til lønn og styrehonorar utgjør mer enn 
det dobbelt av gruppas aktivitetsavgift.  
 
Skyttergruppa hadde i 2016 et underskudd på kr 6 891. Resultatet er noe bedre enn budsjettert, 
men skyldes først og fremst redusert leieinntekt og økte kostnader til leie, samt andel av 
regnskapshonorar og ikke planlagt oppgradering av skytterbanen.  
 
Idrettsskolen har hatt noe mindre aktivitet i 2016 som bl.a. skyldes utfordringer med å skaffe 
nok instruktører. Tilskudd via hovedlaget var noe høyere enn forutsatt og er den viktigste 
grunnen til overskuddet på kr 20 549.  
 
Tiller IL iverksatt en del arbeid i 2015 for å bedre intern kontroll, bedre økonomistyring mv. 
Dette arbeidet har vært forsterket i 2016. Planlagt opplæring av ansvarlige for lagskasser ble 
utsatt til 2017 og gjennomføres i forbindelse med innføring av nye rutiner.  

 

Anlegg og baner 

Trondheim kommune bidrar med treningsarenaer gjennom timer i gymsalene på Tonstad og 
Hårstad skole. Disse har begrenset kapasitet i forhold til lagets totale behov og laget leier timer 
i flere andre gymsaler og lignende flere andre steder; KVT-hallen, Nidaros Ungdomsskole, 
Heimdalshallen, Tiller videregående og Kotenghallen, Rostenhallen, Åsheimhallen og 
Nidarøhallen.  

Banekapasitet for fotball er i hovedsak begrenset til leie av 11-er banen TOBB Arena, eid av 
Trondheim Kunstgress Syd AS som Tiller IL er deleier i. I tillegg er Tiller IL eier av 7-erbanen 
CitySyd Kunstgress ved KVT. En del trening foregår også på en mindre grusbane ved Tonstad 
skole. Trondheim kommune har i 2016 forhåndsgodkjent bruksendring av Starrmyrabanen, og 
planarbeidet med bygging av 9-erbane er påstartet.    

Tiller ski har tilgang til skiløyper i Tillerparken. Før sesongstart gjennomførte Tiller Ski to 
dugnader i lysløypa for å optimalisere forholdene før vinteren. I forbindelse med planarbeidet 
med Starrmyrabanen har skigruppa deltatt fordi banen i dag benyttes i forbindelse med 
skitrening. Starrmyrabanen er i dag en grusbane regulert til uorganisert aktivitet. I dialog med 
Trondheim kommune har Tiller IL fått forsikringer om at areal utenfor banen kan tilrettelegges 
for skigruppas bruk. En slik endring kan kreve noe framtidig dugnad på tildelt areal.  
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Tilgang til baner, haller og andre arealer egnet til trening for Tiller IL sine særgrupper er 
begrenset i den sørlige delen av Trondheim og på Tiller i særdeleshet. Det er derfor en 
konstant utfordring å finne nok treningstimer til alle lag og grupper i Tiller IL. 

Treninger for Ishockeygruppa skjer i Dalgård Ishall, Leangen Arena og Leangen Ungdomshall, 
men det er kritisk for rekruttering og særgruppa sin eksistens at det kommer på plass økt 
tilgang til ishall i nærområdet, fortrinnsvis på Tiller. 

Håndballgruppas treninger har i 2016 vært preget av noen endringer for enkelte lag da 
Rostenhallen har vært stengt i perioden april - november. Treningene har i all hovedsak vært i 
Rostenhallen, Åsheimhallen, Nidarøhallen, Kotenghallen, KVT-hallen, Tiller Videregående og 
Heimdalshallen. I tillegg har gruppa benyttet gymsalene ved Hårstad og Tonstad skole. Vi er 
avhengig av svært mange haller for å kunne få gjennomført treninger og gi et tilbud til de som 
ønsker å spille håndball. 

Alle særgruppene som krever haller og baner til trenings- og konkurranseformål, inkludert 
idrettsskolen har store utfordringer med å gi et tilbud iht. egne og idrettens mål til alle som 
ønsker å være med til Tiller IL sine aktiviteter.  

Tiller IL har i 2016 vært i dialog med Trondheim kommune angående anleggssituasjonen for 
Tiller IL og Trondheim Sør generelt. Denne har først og fremst vært knyttet til Starrmyrabanen 
det siste året.  

Idrettshall på Tiller ligger ved utgangen av 2016 som nummer 20 på idrettsrådets 
prioriteringsliste. Vi er ikke lenger usikre på om det vil komme en hall på idrettstomta ved 
fjernvarmeanlegget, men det er et spørsmål om når og med hvilket innhold. Tomta er nå 
båndlagt i flere år i forbindelse med utbygging av E6.  

 

Informasjon 

I løpet av 2016 er det tatt i bruk skyløsning for å bedre utveksling av dokumenter og annen 
informasjon for styret i Tiller IL. Tilsvarende løsninger benyttes av flere grupper i idrettslaget. 
Disse er for enkelte områder tatt i bruk full ut.  
 
Tiller IL har egen hjemmeside på http://www.tiller.idrett.no/  
 
Hjemmesiden benyttes som en viktig informasjonskanal til våre medlemmer. Alle særgruppene 
har mulighet for å legge ut informasjon på sine respektive undersider. Flere av særgruppene 
har etablert egne hjemmesider. Det er en målsetting at disse på sikt skal samles slik at Tiller IL 
framstår som et enhetlig idrettslag igjen. Arbeidsutvalget har heller ikke hatt kapasitet til å 
prioritere dette arbeidet, men flere særgrupper har jobbet godt med sine deler av hjemmesiden. 
Det er blant annet etablert gode løsninger for løpende informasjon til de aktive i flere av 
særgruppene.  
 
 

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering 

Det er ingen ansatte i Tiller IL. I hovedsak er det trenere og instruktører som mottar 
godtgjørelse for utført arbeid for Tiller IL.   

http://www.tiller.idrett.no/
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Tiller IL har i siste valgperiode hatt 36 medlemmer til sammen i hovedstyret og særgruppen. 
Disse har fordelt seg på 20 menn og 16 kvinner. Arbeidsutvalget har i perioden 2016/2017 
bestått av fire menn og to kvinner, samt 1 mannlig vara. Hovedstyrets øvrige medlemmer har 
bestått av 4 menn og 3 kvinner. Kjønnsfordelingen i særgruppene har over år hatt en økende 
andel menn. På ordinært årsmøte i 2016 hadde Tiller IL kun mannlige kandidater til styret i 
fotball og kun kvinner til Trim. Det ble av den grunn innkalt til nytt ekstraordinært årsmøte i håp 
om å sikre en bedre balanse. I tillegg hadde laget flere ubesatte verv. Ekstraordinært årsmøte 
sikret en bedre kjønnsfordeling i fotballstyret, men ikke i vesentlig grad i Trimgruppa.  

For Tiller IL som lag var det likevel viktigst å få inn nok folk i alle gruppene. Det lyktes vi med 
takket være stort oppmøte og engasjement i forkant av og under ekstraordinært årsmøte i 
2016. I tillegg har både fotball og håndball hatt bl.a. sportslig utvalg som har hatt flere 
medlemmer og som avlaster sine respektive styrer i deres arbeid.  

Etablering av nye rutiner innen økonomi og regnskap og skifte av løsning for regnskap har vært 
krevende for flere. Det har vært et tøft og arbeidskrevende år, og da særlig for de som ivaretar 
regnskapsoppgavene. Arbeidet har vært og er helt nødvendig både for å sikre at Tiller IL 
overholder gjeldende lover og bestemmelser for øvrig, men også helt avgjørende for at vi skal 
kunne ha kontroll på økonomien og sikre lagets framtidige aktivitet. Styret i Tiller IL er både 
imponert og takknemlig for innsatsen som er lagt ned.   

Styret har også i 2016 hatt dialog med valgkomiteen når det gjelder god representasjon med 
hensyn til ulik etnisk bakgrunn, kjønnsfordeling og alder i lagets styre.  

 

Miljø 

Tiltak som er rettet mot miljøet er i hovedsak rettet mot det totale miljøet i lag og særgruppene, 
og med hovedfokus på de aktive. Det er ikke satt spesielt fokus på miljøet for trenere, 
styremedlemmer og lignende.  

Tiller IL kan ikke se at den virksomheten som utøves i laget påvirker det ytre miljøet negativt.  

 

Fortsatt drift    

Årsregnskapet for Tiller IL er avlagt under forutsetning for fortsatt drift.   

 

Avslutning   

Styret vil benytte anledning til å takke alle aktive jenter og gutter for innsatsen både på og 
utenfor idrettsarenaen. Vi håper dere har stor glede av idretten uavhengig av ambisjonsnivå, og 
at dere knytter varige og gode sosiale bånd gjennom fellesskapet i idrettsaktivitetene. Vi er 
glade for å få bidra til å legge forholdene til rette for dette.  

Det utøves en imponerende innsats av foreldre, trenere og lagledere gjennom året. En stor takk 
til alle dere som gjør det mulig å drive et idrettslag av vår størrelse på dugnadsbasis. 
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Takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer, som bidrar økonomisk både til den daglige 
driften og til spesielle arrangement. 

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere lykke til.  

 

Tiller 29. mars 2017 

 

 

 
Lillian Engen  Magnar Granhaug  Trude Skaldehaug Espen Kowalewski  
leder    nestleder   sekretær  kasserer   
 

 

Skender Redzovic   Terje Rørvik    Knut Løvvik  
medlem     medlem     varamedlem   
  
 
 
 
 
Gro Nerland   Therese Stavø-Gunhildsøien  Mikael Tore Gusten Ferm  
leder fotball   leder håndball     leder ishockey 
   

 
 
 
Petter Måløy    Nils Terje Viken Oddny Rønning Lossius  Kristian Stenkløv 
leder ski   leder skyttere  leder trim   leder idrettsskolen 



 

 
 

Vedlegg 4 
Årsmøte Tiller idrettslag 29. mars 2017 
 
 

Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap for 2016 

 
Se vedlegg.  
 
Regnskapet for 2016 er ikke revidert.  
 
 
 
Styrets innstilling: 

 
Framlagt årsregnskap for 2016 godkjennes.  
 
Styret i Tiller IL gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer etter gjennomført revisjon.  
 
Eventuelt endret regnskap og tilhørende korrigeringer i styrets årsberetning gjøres tilgjengelig på 
Tiller ILs hjemmesiden etter styrets behandling.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsregnskap

Tiller idrettslag

2016



Noter Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Salgsinntekter 635 370kr           936 489kr           720 000kr          

Sponsorer 643 977kr           700 606kr           637 475kr          

Billettinntekter -kr                   85 482kr             -kr                  

Dugnader 682 523kr           336 841kr           254 000kr          

Offentlige tilskudd og grasrotandel 1 019 317kr        681 472kr           519 150kr          

Medlemskontingent / Treningsavgift 1 965 791kr        1 654 645kr        2 152 500kr       

Påmeldingsavgifter 1 642 767kr        1 393 158kr        1 208 500kr       

Øvrige driftsinntekter 217 081kr           31 471kr             77 000kr            

Overført fra hovedlag til særgruppene -kr                   

Driftsinntekter 6 806 826kr        5 820 164kr        5 568 625kr       

Varekostnad 1 182 372kr        771 094kr           745 000kr          

Lønn 2 111 157kr           149 340kr           161 640kr          

Honorarer inkl dommere 2 846 636kr           713 180kr           791 000kr          

Leie baner/ haller 1 764 801kr        1 259 943kr        1 172 000kr       

Utstyr, maskiner etc 1 109 582kr        318 641kr           495 760kr          

Reisekostnader 477 679kr           657 367kr           441 500kr          

Kontingenter og deltakeravgifter 686 168kr           594 440kr           451 850kr          

Forsikring 96 917kr             81 470kr             9 950kr              

Utdanning, kurs mv 49 661kr             53 650kr             89 000kr            

Andre driftskostnader 622 655kr           611 810kr           463 500kr          

Overføringer internt i Tiller IL -kr                   -kr                   -kr                  

Avskrivninger 3 177 370kr           214 172kr           192 350kr          

Driftskostnader 7 124 997kr        5 425 106kr        5 013 550kr       

Driftsresultat -318 172kr         395 058kr           555 075kr          

Finansinntekter 19 458kr             22 072kr             22 776kr            

Finanskostnader 31 922kr             41 643kr             48 000kr            

Finansinntekter og finanskostnader -12 464kr            -19 571kr            -25 224kr           

Årsresultat -330 635kr         375 487kr           529 851kr          

Resultatregnskap

Tiller IL



Noter 31.12.2016 31.12.2015

Anleggsmidler

Kiosk, kioskbu og lignende. 3 11 000kr             22 000kr             

Baner/anlegg 3 700 001kr           850 001kr           

Utstyr 3 17 152kr             33 522kr             

Investeringer i aksjer og andeler 4 150 000kr           150 000kr           

Sum anleggsmidler 878 153kr           1 055 523kr        

Omløpsmidler

Varer 5 21 440kr             -kr                   

Kundefordringer 30 670kr             1 312kr               

Andre fordringer 106 809kr           120 840kr           

Bankinnskudd, kontanter o l 6 3 831 972kr        4 043 256kr        

Sum omløpsmidler 3 990 891kr        4 165 408kr        

Sum eiendeler 4 869 044kr        5 220 931kr        

Gjeld og egenkapital

Bunden egenkapital, fondsavsetnininger 7 579 540kr           572 159kr           

Fri egenkapital 7 2 970 599kr        3 308 616kr        

Sum egenkapital 3 550 139kr        3 880 775kr        

Langsiktig gjeld og forpliktelser 8 699 227kr           814 091kr           
Sum langsiktig gjeld 699 227kr           814 091kr           

Leverandørgjeld 172 915kr           -kr                   

Skyldig offentlige avgifter 12 650kr             16 079kr             

Annen kortsiktig gjeld 434 113kr           509 986kr           

Sum kortsiktig gjeld 619 678kr           526 065kr           

Sum gjeld og egenkapital 4 869 044kr        5 220 931kr        

Balanse 



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Sponsorer 251 598kr                 213 708kr                 175 000kr          

Dugnader 142 750kr                 150 000kr                 150 000kr          

Offentlige tilskudd og grasrotandel 1 007 317kr             607 399kr                 777 000kr          

Medlemskontingent / Treningsavgift 133 000kr                 119 280kr                 120 000kr          

Driftsinntekter 1 534 665kr             1 090 387kr             1 222 000kr       

Varekostnad 7 360kr                     -kr                        -kr                  

Honorarer inkl dommere 96 359kr                   49 750kr                   54 000kr            

Leie baner/ haller 4 352kr                     6 016kr                     20 000kr            

Reisekostnader 2 000kr              

Forsikring 13 469kr                   11 994kr                   8 150kr              

Utdanning, kurs mv 5 000kr              

Andre driftskostnader 15 506kr                   23 852kr                   35 000kr            

Overføringer internt i Tiller IL 1 317 552kr             965 652kr                 1 100 728kr       

Driftskostnader 1 454 598kr             1 057 264kr             1 224 878kr       

Driftsresultat 80 067kr                  33 123kr                  -2 878kr             

Finansinntekter 11 559kr                   18 153kr                   20 000kr            

Finanskostnader -kr                        -kr                  

Finansinntekter og finanskostnader 11 559kr                   18 153kr                   20 000kr            

Årsresultat 91 626kr                  51 276kr                  17 122kr            

Resultatregnskap 

Hovedlaget



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Salgsinntekter 269 341kr           352 477kr           240 000kr          

Sponsorer 222 990kr           404 453kr           470 000kr          

Billettinntekter -kr                   85 482kr             -kr                  

Dugnader 481 620kr           81 000kr             130 000kr          

Offentlige tilskudd og grasrotandel 12 000kr             377 128kr           258 000kr          

Medlemskontingent / Treningsavgift 1 122 181kr        751 935kr           1 208 000kr       

Påmeldingsavgifter 436 380kr           320 676kr           250 000kr          

Øvrige driftsinntekter 179 031kr           -kr                   -kr                  

Overføring fra hovedlaget, off tilskudd mv 741 713kr           

Driftsinntekter 3 465 256kr        2 373 150kr        2 556 000kr       

Varekostnad 539 155kr           134 741kr           110 000kr          

Lønn 5 789kr               -5 848kr              -kr                  

Honorarer inkl dommere 158 844kr           211 696kr           130 000kr          

Leie baner/ haller 1 303 744kr        892 817kr           728 000kr          

Utstyr, maskiner etc 1 041 998kr        278 257kr           450 000kr          

Reisekostnader 47 186kr             239 761kr           146 500kr          

Kontingenter og deltakeravgifter 186 950kr           100 200kr           43 000kr            

Forsikring 72 547kr             60 158kr             -kr                  

Utdanning, kurs mv 49 661kr             52 150kr             50 000kr            

Andre driftskostnader 250 452kr           310 163kr           284 100kr          

Avskrivninger 160 386kr           160 386kr           173 500kr          

Driftskostnader 3 816 712kr        2 434 482kr        2 115 100kr       

Driftsresultat -351 456kr         -61 332kr           440 900kr          

Finansinntekter 671kr                  475kr                  -kr                  

Finanskostnader 31 775kr             41 643kr             48 000kr            

Finansinntekter og finanskostnader -31 104kr            -41 168kr            -48 000kr           

Årsresultat -382 560kr         -102 500kr         392 900kr          

Resultatregnskap 

Fotball



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Salgsinntekter 361 369kr           528 714kr           400 000kr          

Sponsorer 155 514kr           258 434kr           150 000kr          

Dugnader -kr                   145 800kr           124 000kr          

Offentlige tilskudd og grasrotandel -kr                   155 745kr           150 000kr          

Medlemskontingent / Treningsavgift 592 740kr           633 230kr           620 000kr          

Påmeldingsavgifter 1 147 990kr        990 422kr           900 000kr          

Øvrige driftsinntekter 26 219kr             23 804kr             44 000kr            

Overføring fra hovedlaget 411 484kr           -kr                   -kr                  

Driftsinntekter 2 695 316kr        2 736 149kr        2 388 000kr       

Varekostnad 627 607kr           597 505kr           550 000kr          

Honorarer inkl dommere 545 209kr           415 314kr           560 000kr          

Leie baner/ haller 401 480kr           298 988kr           390 000kr          

Utstyr, maskiner etc -kr                   28 781kr             -kr                  

Reisekostnader 376 227kr           326 824kr           270 000kr          

Kontingenter og deltakeravgifter 489 412kr           458 478kr           375 000kr          

Forsikring 10 364kr             8 556kr               -kr                  

Utdanning, kurs mv -kr                   -kr                   25 000kr            

Andre driftskostnader 259 392kr           99 935kr             38 000kr            

Avskrivninger 11 000kr             11 000kr             11 000kr            

Driftskostnader 2 720 690kr        2 245 380kr        2 219 000kr       

Driftsresultat -25 375kr           490 769kr           169 000kr          

Finansinntekter 5 773kr               763kr                  436kr                 

Finanskostnader 147kr                  -kr                   -kr                  

Finansinntekter og finanskostnader 5 626kr               763kr                  436kr                 

Årsresultat -19 748kr           491 532kr           169 436kr          

Håndball

Resultatregnskap



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Salgsinntekter 4 660kr              47 259kr            66 000kr               

Sponsorer -kr                  6 239kr              -kr                     

Offentlige tilskudd og grasrotandel -kr                  22 414kr            32 000kr               

Medlemskontingent / Treningsavgift 46 050kr            67 450kr            111 000kr             

Påmeldingsavgifter 42 000kr            40 500kr            45 000kr               

Øvrige driftsinntekter 1 000kr              -kr                  22 000kr               

Overføring fra hovedlaget 35 509kr            -kr                  -kr                     

Driftsinntekter 129 219kr          183 862kr          276 000kr             

Varekostnad -kr                  34 442kr            65 000kr               

Honorarer inkl dommere 27 724kr            24 920kr            35 000kr               

Leie baner/ haller 48 332kr            58 122kr            30 000kr               

Utstyr, maskiner etc 1 171kr              11 475kr            10 000kr               

Reisekostnader -kr                  26 180kr            8 000kr                 

Kontingenter og deltakeravgifter -kr                  22 302kr            20 000kr               

Forsikring 537kr                 762kr                 800kr                    

Utdanning, kurs mv -kr                  1 500kr              4 000kr                 

Andre driftskostnader 27 291kr            21 873kr            64 600kr               

Avskrivninger 4 138kr              30 922kr            6 000kr                 

Driftskostnader 109 193kr          232 498kr          243 400kr             

Driftsresultat 20 026kr            -48 637kr           32 600kr               

Finansinntekter 498kr                 579kr                 240kr                    

Finanskostnader -kr                  -kr                  -kr                     

Finansinntekter og finanskostnader 498kr                 579kr                 240kr                    

Årsresultat 20 524kr            -48 058kr           32 840kr               

Resultatregnskap

Ishockey



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Salgsinntekter -kr                  8 040kr              14 000kr            

Sponsorer 13 875kr            18 000kr            10 000kr            

Dugnader 58 153kr            110 041kr          -kr                 

Offentlige tilskudd og grasrotandel 43 095kr            25 000kr            

Medlemskontingent / Treningsavgift 24 200kr            17 350kr            22 000kr            

Påmeldingsavgifter 16 397kr            41 560kr            13 500kr            

Øvrige driftsinntekter 6 990kr              4 667kr              5 000kr              

Overføring fra hovedlaget 32 083kr            -kr                  -kr                 

Driftsinntekter 151 698kr          242 753kr          89 500kr            

Varekostnad 8 250kr              4 405kr              20 000kr            

Lønn 9 525kr              33 200kr            41 400kr            

Honorarer inkl dommere 4 143kr              4 000kr              5 000kr              

Leie baner/ haller 1 893kr              -kr                  -kr                 

Utstyr, maskiner etc 66 413kr            -kr                  28 000kr            

Reisekostnader 49 666kr            54 851kr            10 000kr            

Kontingenter og deltakeravgifter 8 956kr              12 610kr            10 000kr            

Forsikring -kr                  -kr                  1 000kr              

Utdanning, kurs mv -kr                  -kr                  5 000kr              

Andre driftskostnader 47 768kr            137 852kr          28 550kr            

Driftskostnader 196 614kr          246 918kr          148 950kr          

Driftsresultat -44 916kr           -4 165kr             -59 450kr          

Finansinntekter 511kr                 651kr                 100kr                 

Finanskostnader 100kr                 

Finansinntekter og finanskostnader 511kr                 651kr                 -kr                 

Årsresultat -44 405kr           -3 514kr             -59 450kr          

Resultatregnskap 

Ski



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Sponsorer -kr                  259kr                 250kr                 

Offentlige tilskudd og grasrotandel -kr                  11 123kr            1 450kr              

Øvrige driftsinntekter 3 000kr              3 000kr              6 000kr              

Overføring fra hovedlaget 330kr                 -kr                  -kr                  

Driftsinntekter 3 330kr              14 382kr            7 700kr              

Honorarer inkl dommere 1 071kr              -kr                  -kr                  

Leie baner/ haller 5 000kr              4 000kr              4 000kr              

Kontingenter og deltakeravgifter 850kr                 850kr                 850kr                 

Utdanning, kurs mv -kr                  -kr                  5 000kr              

Andre driftskostnader 3 499kr              1 256kr              11 250kr            

Avskrivninger -kr                  10 018kr            -kr                  

Driftskostnader 10 420kr            16 124kr            21 100kr            

Driftsresultat -7 090kr             -1 742kr             -13 400kr          

Finansinntekter 199kr                 1 165kr              2 000kr              

Finanskostnader -kr                  -kr                  -kr                  

Finansinntekter og finanskostnader 199kr                 1 165kr              2 000kr              

Årsresultat -6 891kr             -577kr                -11 400kr          

Resultatregnskap 

Skyttere



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Sponsorer 2 073kr                 2 225kr              

Offentlige tilskudd og grasrotandel 8 832kr                 11 428kr            

Medlemskontingent / Treningsavgift 17 200kr               16 800kr               16 500kr            

Øvrige driftsinntekter 841kr                    -kr                  

Overføring fra hovedlaget * 13 775kr               

Driftsinntekter 31 816kr               27 705kr               30 153kr            

Lønn 36 155kr               35 640kr               30 000kr            

Honorarer inkl dommere 4 072kr                 7 500kr                 7 000kr              

Utstyr, maskiner etc -kr                    129kr                    1 000kr              

Reisekostnader 300kr                    -kr                  

Andre driftskostnader 1 110kr                 3 705kr                 2 000kr              

Driftskostnader 41 637kr               46 974kr               40 000kr            

Driftsresultat -9 821kr               -19 269kr              -9 847kr             

Finansinntekter 86kr                      161kr                    -kr                  

Finanskostnader -kr                    -kr                     -kr                  

Finansinntekter og finanskostnader 86kr                      161kr                    -kr                  

Årsresultat -9 735kr               -19 108kr              -9 847kr             

Resultatregnskap 

Trim



Regnskap 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Sponsorer 5 829kr               -kr                  

Offentlige tilskudd og grasrotandel 63 000kr             45 000kr            

Medlemskontingent / Treningsavgift 30 420kr             48 600kr             55 000kr            

Overføring fra hovedlaget 82 658kr             

Driftsinntekter 113 078kr           117 429kr           100 000kr          

Varekostnad -kr                  

Lønn 59 688kr             86 348kr             90 240kr            

Honorarer inkl dommere 9 214kr               -kr                  

Utstyr, maskiner etc -kr                  -kr                  6 760kr              

Reisekostnader 4 300kr               9 750kr               -kr                  
Kontingenter og deltakeravgifter 3 000kr              

Andre driftskostnader 17 642kr             13 174kr             -kr                  

Avskrivninger 1 846kr               1 846kr               1 850kr              

Driftskostnader 92 690kr             111 118kr           101 850kr          

Driftsresultat 20 388kr            6 311kr              -1 850kr            

Finansinntekter 161kr                  125kr                  -kr                  

Finanskostnader -kr                  -kr                  -kr                  

Finansinntekter og finanskostnader 161kr                  125kr                  -kr                  

Årsresultat 20 549kr            6 436kr              -1 850kr            

Resultatregnskap 

Idrettsskolen



Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloevens bestemmelser og NGAAP. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Inntektsføringsprinsipper

Periodiseringsregler

Note 2 Lønns- og personalkostnader 

2016 2015

Lønn 111 157 149 740

Arbeidsgiveravgift 0 0

Andre lønnskostnader 0 0

Sum 111 157 149 740

Honorarer Annen godt. Honorarer Annen godt.
Styreleder 0 0 0 0
Styremedlemmer i arbeidsutvalget 0 0 10 000 0
Styremedlemmer i særgruppene 83 500 0 146 240 60 559

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
Øremerkede midler tas til inntekt i takt med tilhørende kostnader.

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Tiller idrettslag

Noter til regnskapet 2016

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 

som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er 

inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering 

av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført 

verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over anleggsmidlet antatte brukstid. 

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for 

administrasjon, trenere, støtteapparat og andre.

2016 2015Honorar og annen godtgjørelse til ledende 

personer

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket salgskostnader.



Honorar og godtgjørelser til styremedlemmer Styrehonorar

Andre 

godtgjørelser Sum 

Oddny Losiuss, trim 1 500 0 1 500
Ingrid Rolfseng, trim 1 000 0 1 000
Bente A Wold, trim 1 000 0 1 000
Roy Lilledalen, håndball 6 500 2 500 9 000
Martin Andersen, håndball 3 250 0 3 250
Trine Thorolvsen, håndball 6 500 0 6 500
Anders Sagfjæra, håndball 6 500 0 6 500
Hege Riem, håndball 3 250 2 500 5 750
Therese Stavø-Gunholdsøien, håndball 22 000 0 22 000
Frøydis Larsen, håndball 22 000 0 22 000
Vegard Fagervold, håndball 10 000 0 10 000
Sum 83 500 5 000 88 500

Note 3 Varige driftsmidler
Balanseposten består av: Baner/anlegg Kiosk Utstyr 2016 2015
Anskaffelseskost 01.01 1 600 170 160 000 236 710 1 996 880 2 011 997
Tilgang -                   -                    -                   0 4 853
Avgang -                   -                    -                   0 19 969
Anskaffelseskost 31.12 1 600 170 160 000 236 710 1 996 880 1 996 880

Akk. Avskrivninger pr 31.12 900 169 149 000 219 560 1 268 729 1 091 359
Bokført verdi pr 31.12 700 001 11 000 17 150 728 151 905 521

Årets avskrivninger 150 000 11 000 16 370 177 370 223 755

Økonomisk levetid 10 år 10 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Note 4 Aksjer 
Aksjeposten består av aksjer i Trondheim Kunstgress Syd AS
Hoved 38 aksjer à pålydende kr 2 000 76 000
Fotball 37 aksjer à pålydende kr 2 000 74 000
Sum 150 000

Note 5 Varelager
Balanseposten består av: Ansk. kost 2016 2015
Salva, sokker 21 440 21 440 0

Sum 21 440 0

Note 6 Bankinnskudd og kontanter

2016 2015
Hovedlaget 436 929           407 968           
Anleggsfond 814 710           807 329           
Håndball 1 122 219        944 285           
Fotball 644 651           1 097 875        
Ishockey 293 014           255 953           
Ski 216 437           258 386           
Skyting 99 638             98 214             
Trim 54 556             61 260             
Idrettsskolen 152 317           111 985           
Sum bankinnskudd eksklusive lagskasser 3 834 472        4 043 255        
Lagskasser håndball 371 433           
Lagskasser fotball 422 145           
Sum bankinnskudd 4 628 050        4 043 255        

Sammen med fotballgruppa eier Tiller IL 50 % av aksjene i TKS. Sjetne idrettslag er eier av den andre 

halvdelen. Utfra lik fordeling og det reelle styrkeforholdet mellom Tiller IL og Sjetne IL gjennom 

lagenes styrerepresentasjon er datterselskapet ikke konsolidert i Tiller IL sitt regnskap. 

Tiller idrettslags bankinnskudd fordeler seg på særgruppene på følgende møte, beløp eksklusive lagskasser



Note 7 Egenkapital Bundet Annen Sum

egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01 572 159 3 362 080 3 934 239

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital -338 016 -338 016

Til avsetning anleggsfond 7 381 7 381

Egenkapital pr. 31.12 579 540 3 024 063 3 603 603

Note 8 Lån
Bokført gjeld: 2016 2015
Lån Kunstgress CitySyd-banen 699 227 814 091
Sum 699 227 814 091

Lånet vil være nedbetalt i 1.4.2022

Note 9 Antall medlemmer
Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer 960.



Gruppe Inntekter Utgifter Resultat Disp. /dekn. av resultat

Håndball 2 701 089kr                  2 720 837kr        -19 748kr                   Underskudd dekkes av tidligere opptjent egenkapital

Fotball 3 465 927kr                  3 848 487kr        -382 560kr                 Underskudd dekkes av tidligere opptjent egenkapital

Ski 152 209kr                     196 614kr           -44 405kr                   Underskudd dekkes av tidligere opptjent egenkapital

Skyttere 3 529kr                         10 420kr             -6 891kr                     Underskudd dekkes av tidligere opptjent egenkapital

Ishockey 129 717kr                     109 193kr           20 524kr                    Overskudd overføres til akkumulert overskudd.

Trim 31 902kr                       41 637kr             -9 735kr                     Underskudd dekkes av tidligere opptjent egenkapital

Hoved 1 546 224kr                  1 454 598kr        84 245kr                    Overskudd overføres til akkumulert overskudd

7 381kr                      Andel av overskuddet avsettes til anleggsfond hoved

Idrettsskolen 113 239kr                     92 690kr             20 549kr                    Overskudd overføres til akkumulert overskudd.

Sum 8 143 836kr                  8 474 476kr        -330 640kr                 



 

 
 

Vedlegg 5 
Årsmøte Tiller idrettslag 29. mars 2017  
 

Sak 7  Medlemskontingent for 2018 

 
Medlemskontingent fastsettes av årsmøte, jf. Lov for Tiller idrettslag § 4.  
 
 
Styrets innstilling til vedtak: 

 
Medlemskontingenten for 2018 fastsettes til: 
 
Enkeltmedlem: kr 200. 
Familie, 2-4 medlemmer: kr 400. 
Familie, fler enn 4 medlemmer: kr 100 pr. medlem. 



 

 
 

Vedlegg 6 
Årsmøte Tiller idrettslag 29. mars 2017 
 

Sak 8  Budsjett for 2017 

 
Se vedlegg.  
 
 
Styrets innstilling til vedtak: 

 
Framlagt forslag til styrehonorar for 2017 vedtas.  
 
Framlagt forslag til budsjett for 2017 vedtas 
 
 
 

 



Årsmøte 29. mars 2017

Vedlegg 7

Styrehonorar Håndball Trim

Leder 22 000               3 000                 

Nestleder 20 000               -                     

Kasserer 22 000               2 000                 

Sekretær 6 500                 -                     

Styremedlem 6 500                 2 000                 

Styremedlem 6 500                 

Styremedlem -                     

Sum honorar for hele styret 83 500               7 000                 

I håndballgruppas totalbeløp er det tatt høyde for 3 styremedlemmer

Styremedlemmer i Idrettsskolen har ikke utbetalt styrehonoar, men betaler ikke aktivitetsavgift for egne barn 

som deltar på idrettsskolen. 

Til grunn for budsjett 2017 gjelder følgende honorarer og andre godtgjørelser til styremedlemmer: 

Det utbetales ikke honorar eller annen godtgjørelse til medlemmer i arbeidsutvalget eller øvrige særgrupper



Lag/ klasse Årskull Vår 2017 Høst 2017 Sum avgift 2017

G2010 2010 900kr               900kr               1 800kr              

J2010 2010 900kr               900kr               1 800kr              

G2009 2009 900kr               900kr               1 800kr              

J2009 2009 900kr               900kr               1 800kr              

G2008 2008 900kr               900kr               1 800kr              

J2008 2008 900kr               900kr               1 800kr              

G2007 2007 900kr               900kr               1 800kr              

J2007 2007 900kr               900kr               1 800kr              

G2006 2006 1 100kr            1 100kr            2 200kr              

J2006 2006 1 100kr            1 100kr            2 200kr              

G2005 2005 1 125kr            1 125kr            2 250kr              

J2005 2005 1 125kr            1 125kr            2 250kr              

G2004 2004 1 375kr            1 375kr            2 750kr              

J2004 2004 1 375kr            1 375kr            2 750kr              

G2003 2003 1 500kr            1 500kr            3 000kr              

J2003 2003 1 500kr            1 500kr            3 000kr              

G2002 2002 1 625kr            1 625kr            3 250kr              

J2002 2002 1 625kr            1 625kr            3 250kr              

G2001 2001 1 875kr            1 875kr            3 750kr              

J2001 2001 1 875kr            1 875kr            3 750kr              

G19 2 000kr            2 000kr            4 000kr              

J19 2 000kr            2 000kr            4 000kr              

Senior 6div 1 250kr            1 250kr            2 500kr              

Treningsavgiften forfaller til betaling: Februar Juni

Søskenmoderasjon:

Lag/klasse Årskull Vår 2017 Høst 2017 Sum avgift 2017

2010 -kr                 585kr                585kr                   

2009 585kr                635kr                1 220kr                

2008 635kr                785kr                1 420kr                

2007 735kr                785kr                1 520kr                

2006 735kr                985kr                1 720kr                

2005 935kr                1 235kr             2 170kr                

2004 1 185kr             1 385kr             2 570kr                

2003 1 335kr             1 485kr             2 820kr                

2002 1 435kr             1 735kr             3 170kr                

2001 1 685kr             1 885kr             3 570kr                

2000 1 835kr             2 435kr             4 270kr                

1999 2 385kr             2 435kr             4 820kr                

1998 2 385kr             2 385kr                

2. div 2 385kr             2 500kr             4 885kr                

Treningsavgiften forfaller til betaling: Februar
September / 

Oktober

Søskenmoderasjon: 

Til grunn for budsjett 2017 gjelder følgende treningsavgifter: 

Fotball

Full pris på eldste utøver, og 50% på alle yngre søsken

Håndball

Full pris på eldste utøver, og 50% på alle yngre søsken



Aldersklasse Vår 2017 1) Sum avgift 2017

8-10 år 1 200kr             1 200kr                

11 år og eldre 1 600kr             1 600kr                

Treningsavgiften forfaller til betaling: Mars/april

1) Treningsavgiften gjelder for sesongen 2016/17

Søskenmoderasjon: 

Årskull Vår 2017 Høst 2017 Sum avgift 2017

Senior 1 000kr             1 000kr             2 000kr                

Mikro 1 000kr             1 000kr             2 000kr                

Mini 1 000kr             1 000kr             2 000kr                

Treningsavgiften forfaller til betaling Ikke fastsatt Ikke fastsatt

Søskenmoderasjon: 

Idrettsskolen

Aktivitetsavgift for sesongen høst 2017/vår 2018 500kr                   

Treningsavgiften forfaller til betaling:

Søskenmoderasjon: 

Trim Vår 2017 Høst 2017 Sum avgift 2017

Treningsavift 500 700 1 200,00kr          

Treningsavgiften forfaller til betaling Ikke fastsatt

Ved oppstart - Aug / sept

Full pris på første utøver og 50 % på senere søsken. 

Full pris på eldste utøver, og 25% på alle yngre søsken (gjelder ikke seniorspillere)

Ishockey

Ski

Full pris på eldste utøver, og 50% på alle yngre søsken

Betaling av treningsavgift ved dugnad inntil 50 % av treningsavgift. 



Vedlegg 6

Total Hovedlag Fotball Håndball Ski Ishockey Idrettsskolen Skyting Trim 

Salgsinntekter 1 094 000kr           450 000kr       320 000kr       320 000kr       4 000kr          -kr              -kr              -kr              -kr                

Sponsorer 550 000kr              82 000kr         234 000kr       242 000kr       2 000kr          -kr              -kr              -kr              -kr                

Billettinntekter -kr                     -kr              -kr              -kr              -kr              -kr              -kr              -kr              -kr                

Dugnader 405 000kr              150 000kr       75 000kr         275 000kr       55 000kr         -kr              -kr              -kr              -kr                

Offentlige tilskudd og grasrotandel 908 988kr              915 000kr       555 000kr       289 688kr       32 000kr         30 000kr         64 000kr         300kr             10 000kr           

Medlemskontingent/Treningsavgifter 2 129 172kr           130 000kr       1 118 772kr    705 000kr       37 000kr         61 000kr         55 000kr         -kr              22 400kr           

Påmeldingsavgifter 877 500kr              -kr              350 000kr       520 000kr       7 500kr          -kr              -kr              -kr              -kr                

Øvrige driftsinntekter 218 000kr              -kr              200 000kr       -kr              -kr              2 000kr          -kr              16 000kr         -kr                

Sum inntekter 6 182 660kr         1 727 000kr  2 852 772kr  2 351 688kr  137 500kr     93 000kr       119 000kr     16 300kr       32 400kr         

Varekostnad 972 400kr              300 000kr       155 000kr       493 000kr       24 400kr         -kr              -kr              -kr              -kr                

Lønn 403 750kr              -kr              -kr              240 000kr       43 750kr         -kr              90 000kr         -kr              30 000kr           

Honorarer inkl dommere 1 139 900kr           133 000kr       310 000kr       588 500kr       25 200kr         44 200kr         25 000kr         3 500kr          10 500kr           

Leie lokaler og baner 1 513 948kr           9 000kr          1 091 068kr    380 000kr       1 000kr          18 000kr         -kr              14 880kr         -kr                

Idrettsutstyr 486 700kr              -kr              450 000kr       -kr              25 000kr         -kr              5 000kr          6 200kr          500kr               

Reisekostnader inkl. bilgodtgjørelse 302 000kr              2 000kr          -kr              300 000kr       -kr              -kr              -kr              -kr              -kr                

Kontingenter og deltakeravgift 417 350kr              -kr              90 000kr         307 500kr       6 000kr          10 000kr         3 000kr          850kr             -kr                

Forsikring 22 800kr                13 000kr         9 000kr          -kr              -kr              800kr             -kr              -kr              -kr                

Utdanning, kurs 87 000kr                20 000kr         65 000kr         -kr              -kr              2 000kr          -kr              -kr              -kr                

Andre driftskostnader 382 092kr              18 000kr         177 792kr       133 200kr       28 300kr         4 600kr          -kr              20 200kr         -kr                

Overføring er fra hovedlaget til særgruppene -kr                     1 147 000kr    -kr              -kr              -kr              -kr              -kr              -kr              -kr                

Avskrivninger 204 036kr              -kr              175 386kr       11 000kr         9 800kr          6 000kr          1 850kr          -kr              -kr                

Sum driftskostnader 5 931 976kr         1 642 000kr  2 523 246kr  2 453 200kr  163 450kr     85 600kr       124 850kr     45 630kr       41 000kr         

Driftsresultat 250 684kr            85 000kr       329 526kr     -101 512kr    -25 950kr      7 400kr         -5 850kr        -29 330kr      -8 600kr          

Renteinntekter 17 240kr                10 000kr         -kr              5 000kr          -kr              240kr             -kr              2 000kr          -kr                

Rentkostnader -40 000kr              -kr              -40 000kr       -kr              -kr              -kr              -kr              -kr              -kr                

Netto finansposter -22 760kr             10 000kr       -40 000kr      5 000kr         -kr             240kr            -kr             2 000kr         -kr               

Årsresultat 227 924kr            95 000kr       289 526kr     -96 512kr      -25 950kr      7 640kr         -5 850kr        -27 330kr      -8 600kr          

Budsjetterte tall er ekskl. lagsregnskap

Budsjett 2017 Tiller IL



 

 
 

Vedlegg 7 
Årsmøte Tiller idrettslag 29. mars 2017 
 

Sak 9  Organisasjonsplan for 2017 

 
Se vedlegg.  
 
 
Styrets innstilling til vedtak: 

 
Framlagt forslag til organisasjonsplan for 2017 vedtas.  
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Innledning 
 
Organisasjonsplanen er ment som et styrende dokument for Tiller Idrettslag. Hensikten har vært å 
nedtegne de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter. Hovedstyrets 
posisjon som lagets øverste organ for alle aktiviteter i laget har man ansett som spesielt viktig å 
framheve og underbygge. Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover. 
 
Hovedstyret eller andre organer innen laget som hovedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmere 
instrukser/retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen. 
 
Hovedstyret har overordnet ansvar for å påse at organisasjonsplanen blir gjort tilfredsstillende kjent 
blant lagets styrende organer og medlemmer for øvrig, og underlagt tidsmessig revisjon. 

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
 
Navn:   Tiller Idettetslag 
Stiftet:   15.1.1916 
Idrett:   Ski, fotball, håndball, ishockey, skyting, trim og idrettsskole 
Postadresse:  Postboks 353 Tiller, 7477 Trondheim 
E-postadresse:  post@tiller.idrett.no 
Bankkonto:   
Bankforbindelse: Sparebank1 
Internettadresse: www.tiller.idrett.no 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:  971 379 049 
Anleggsadresse: IA 
Telefon:   
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Sør-Trøndelag idrettskrets 
Registrert tilknytning til Trondheim idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, 
Norges Skytterforbund og Norges Skiforbund,  
Registrert tilknytning til Trøndelag fotballkrets, NHF Region Midt-Norge, Sør-Trøndelag Ishockeykrets, 
Sør-Trøndelag Skytterkrets og Sør-Trøndelag Skikrets.  
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 16010074 
Klubbfarge: Blå.  
Årsmøtemåned: Mars  

 
Historikk 
 
Søndag 15.1.1916 ble det sammenkalt til et møte i Sommerstua på «Bystu» hvor Tiller Skilag ble 
stiftet. Blant de som var med på å stifte laget var: John O. Tiller, Valdemar Grinde, Georg Grinde, 
Johan Rønning, Johan Tillereggen sen., Ole I Skjetn, Ole Tillerli, Erling Solem, Martin Skjetneli, Ole E. 
Tiller, Martin Røstum, Martin Rosten, Ivar Skjente og Lars Nordtiller. 
 
Tiller Skilags første formann var John Tiller, og laget søkte om opptakelse i NSF samme år. Det var i 
først og fremst ski-idretten man samlet seg om, og den første aktiviteten på dette området ga seg 
utslag i at man arrangerte skirenn rund om på gårdene i bygda. Ski-idrett var således eneste 
idrettsgren på lagets program de første årene; langrenn og hopp.  
 
Den 27. oktober 1918 ble det bestemt at Tiller skilag skulle hete Tiller idrettslag.  
 
Idrettslaget Tillergutten ble stiftet 2. januar 1929. Tillergutten var tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund. 
Lagets første formann var Simen Moen. Laget var aktivt med i turn, svømming, fotball, sykkel, ski og 
friidrett. Senere kom skøyter og skyting med.  
 
På Nordtiller gård den 20. oktober 1929 ble Tiller salongskytterlag stiftet. Som første formann ble 
Sivert Tiller valgt. Det ble under møte presisert at salongskytterlaget ikke skulle bli noen konkurrent til 
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idrettslaget, men nærmest være et supplement til idrettslagets aktiviteter. Skytinga skulle foregå på 
Lars Nordtiller og Johan Tillereggens eiendommer Laupflata, et område fra det store leirraset i 1816. 
 
Milepæler i Tiller idrettslag historie: 
1930 Aktiviteten i Tiller idrettslag opphører 
1945 Tiller idrettslag reetableres og nytt ordinær styre velges 9. desember 1945 på årsmøte på 
Flotten.  
1946 Opprettes utvalgene: Huskomite og Banekomite 
1947 Opprettes «Spelkomite» 
1948 Opprettes Kvinneidrettsutvalg, Turkomite og valgkomite, I tillegg igangsettes en studiesirkel i 
laget.  
1949 Tiller IL går sammen med Tiller skolekrets og kjøper Flotten skole til forsamlingshus 
1951, 5. januar Idrettslaget Tillergutten går inn i Tiller idrettslag 
1975 Tiller IL oppretter sin første avdeling innen fotball i aldersbestemte klasser.  
1976 Tiller IL oppretter håndballgruppe og blir opptatt i Norges Håndballforbund 15.3.1976.  Første 
innmeldinger skjer 4. februar 1976 på Breidablikk barneskole.  
1979 Skøytegruppe – lengdeløp starter aktivitet i januar. Gruppas målsetting gikk først og fremst ut på 
å motivere barn i nærmiljøet til skøyteleik, lære dem aktiviteter på isen som de kunne ha glede av i 
fritida. Allikevel ble lengdeløp den viktigste delen av idrettslagets arbeid. Gruppas aktiviteter opphørte i 
1985 da banen på Heimdal ble endret og brukerne ble henvist til Leangen.  
1980 Trimgruppa blir etablert. Gruppas målsetting er å få med alle aldersgrupper og begge kjønn.  
1988 Idrettsskolen blir opprettet som egen særgruppe i Tiller IL.  
1989 Ishockeygruppa opprettes og tas inn i Tiller IL på årsmøte 23.11.89.  
2016: Der er 100 år siden laget ble stiftet.  
 

Idrettslagets formål og verdier 
 
Tiller idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert 
i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Tiller idrettslag skal tilby et bredt aktivitets- og idrettstilbud til alle i nærmiljøet, med vektlegging på 
barn og unge. Verdier som fellesskap, samhold og glede skal prege våre aktiviteter. 
 
Tiller idrettslag skal i sitt arbeid støtte opp om idrettens felles verdier. Dette betyr at arbeidet skal 
preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Aktivitetsverdier 

Idrettens grunnverdier 
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet er grunnverdiene til Norges Idrettsforbund og Olympiske 
Komité. Dette er nedfelt i Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. 
 
Idrettsglede 
Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten. 

 Gjennom idrettsgleden skal organisasjonen sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring 
på alle nivåer. 

 Tiller IL ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver. 

 Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill. 

 Vi skal gi idrettstilbud der deltakerne trives og vil være. 
  
Fellesskap 
Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker. 

 Tiller IL skal fremme fellesskap i idrettslagets «nedslagsfelt» og internt i idrettslaget. 

 Tiller IL skal skape fellesskap mellom ulike grupper gjennom integrering i idrettslaget.  

 Respekt for andre mennesker; deres meninger, prestasjoner og funksjoner. 
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 Tiller IL skal være et trygt sted å høre til. 

 Tiller IL skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av 
kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn. 

  
Helse 
Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse. 

 Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil. 

 Tiller IL må fremme en dopingfri idrett. 

 Tiller IL skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde. 

 Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse. 
 
Ærlighet 
Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner. 

 Tiller IL skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger. 

 Filming, tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås. 

 Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige. 

 Idretten ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i 
idrettssammenheng. 

 Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd. 

Organisasjonsverdier  
 
Frivillighet 
Frivillighet i idretten er deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av idrettsorganisasjonen. 

 Synliggjøre at samfunnet får økt sin nytte av idretten gjennom å styrke forutsetningene for 
disse verdiene. 

 Tiller IL skal ta vare på det frivillige engasjementet og utvikle frivilligheten i 
idrettsorganisasjonen. 

 Før det fattes viktige beslutninger i vår organisasjon skal det vurderes hvilke eventuelle 
konsekvenser beslutningen kan få for frivilligheten. 

 Foreldre er den største ressursen i lokale idrettslag, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å 
beholde disse. 

  
Demokrati 
Demokrati er når den enkeltes mening kommer til uttrykk og hvor flertallets avgjørelse respekteres. 

 Medlemmenes engasjement og mulighet til å påvirke utvikling og styring av idrettslaget som 
en selvstendig, frittstående og åpen organisasjon må styrkes. 

 Medlemmer og andre organisasjonsledd skal høres før viktige beslutninger fattes. 

 En større satsning på ungdom både i forhold til medansvar og til medbestemmelse på alle 
nivå. 

 Idrettsorganisasjonen må arbeide for å sikre sin stilling som uavhengig, medlemsbasert frivillig 
virksomhet. 

 Understreke forskjellen mellom kunde og medlem, mellom kommersiell og ideell virksomhet. 
 
Lojalitet 
Lojalitet er når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle organisasjonsledd blir del av 
helheten og følger det som er vedtatt. 

 Informasjon om hva organisasjonen står for av verdier, mål, lovverk, bestemmelser, fattede 
vedtak og internasjonale forpliktelser må styrkes. 

 Si din mening, etterlev vedtak. 

 De enkelte medlemmer – ansattes rettigheter, plikter, roller og ansvar i organisasjonen må 
tydeliggjøres. 

  
Likeverd 
Likeverd er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres egenart og 
særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene imellom. 

 Å være benkesliter er like mye verd som å være ”stjerne”. 

 Valg av idrett er et fritt valg og idretter er like mye verd innenfor organisasjonen. 
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 Mangfoldet i idretten krever at vi må vise respekt for hverandres egenart og særpreg. 

 Deltakere på ulike funksjonsnivå, kjønn, kultur, alder og sosial bakgrunn må oppleve mer 
likeverd i tilbudene som gis. 

 

Organisasjonskart Tiller idrettslag   
 
Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet. 
 
Kjønnsfordeling, jf. Tiller idrettslags § 5, 1 og 2 ledd:  
«1.Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.  
2. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 
personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.» 
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ÅRSMØTET 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
 

Fotball 
7 

styremedl 

Håndball 
7 

styremedl 

Ishockey 
3 

styremedl 

Idrettsskolen 
4  

styremedl 

Skyting 
3 

styremedl 

Ski 
5 

styremedl 

Trim 
5 

styremedl 

Hovedstyret 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
                           Ledere i særgruppene  

Arbeidsutvalg 
Leder 
Nestleder 
Kasserer 
Sekretær 
2 styremedlemmer 
1 varamedlem 
 

Kontrollkomite 
2 medlemmer 
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 Årsmøtet  
 

 Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 

 Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året innen utløpet av mars jf. Tiller ILs lov § 13, 1 ledd. 

 Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 
tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 

 Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  

 Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 

 Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene være 
tilgjengelig 1. uke før. 

 Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. For å 
ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år. Ingen kan møte med eller avgi 
stemme ved fullmakt.  

 Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 
hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf § 13 
 

Årlig møte for særgruppene  
 
Det skal gjennomføres årlig møte i særgruppene fotball, håndball, ski og ishockey før årsmøte i Tiller 
IL. Årlig møte avvikles iht. bestemmelsene i loven og egne retningslinjer for årlig møte.  

Styrets funksjon og sammensetning.  
 
Styret i Tiller idrettslag består av arbeidsutvalget, samt lederne i særgruppene. Arbeidsutvalgets 
sammensetning er som fastsatt i lov for Tiller IL, det vil si leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 
styremedlemmer og 1 varamedlem.  
 
Styret skal:  

 Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap, 
samt oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Stryet har ansvar for at det 
finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.  

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

 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. 
 
Leder 

 Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger, men bør så langt 
det lar seg gjøre ha med seg en annen person fra hovedstyret eller undergruppene  

 Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet, inkludert å 
koordinere all aktivitet mot særgruppene  

 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  

 Anviser utbetalinger sammen med kasserer  

 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.  

 Skal påse at organisasjonsplanen blir gjort kjent og kommunisert til alle i klubben 
 
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  
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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 sende det ut til alle medlemmene 

 Påse at det utarbeides årsberetning for Tiller I.L. basert på innspill fra særgruppene 

 Bidra til vedlikehold, oppdatering mv av informasjon på lagets hjemmeside  
  
Kasserer 

 Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer og anviser til utbetalinger 
sammen med leder  

 Ansvar for regnskapsframleggelse overfor styret 

 Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne, eventuelt er styrets 
kontantperson mot regnskapsfører.  

 Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

 Sette opp årsregnskap og påser at dette blir revidert til årsmøtet 

 Påse at særavdelingene er ajour med regnskapsførsel  

 Lage budsjett for Tiller I.L. basert på styrevedtatt budsjett i særavdelingene 

 Fordeling av inntekter mellom særavdelinger basert på fastsatte nøkler 

 Disponere bankkonti etter avtale med styret for øvrig 

 Hovedkontakt med revisor og kontrollkomiteen 
 
Styremedlemmer 

 Møter på styrets møter  

 Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak, samt fordeling av løpende oppgaver 
knyttet til sponsorvirksomhet, anlegg, informasjon/web, sosialt-ansvarlig etc. I tillegg skal 
styret oppnevne en ansvarlig for Fordeling av oppgaver foretas av styret ut fra styrets 
sammensetning mht. kompetanse, interesse mv.  

 
Medlemsansvarlig (oppgavene kan kombineres med andre oppgaver/roller i styret) 

 Vedlikeholde medlemsregisteret, inkl. sikre oppdatering av gruppetilhørighet, status ift 
aktivitet, adresse mv.  

 Sende ut krav om kontingent, purre på ubetalt kontingent 

 Nødvendig rapportering til / fra særgruppene for å sikre at aktive blir registrert som 
medlemmer og betaler kontingent  

 Legge fram saksunderlag for styret vedrørende strykninger  

 Årlig rapportering til NIF 
 
Barneidrettsansvarlig (oppgavene kan kombineres med andre oppgaver/roller i styret) 

 Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til 
trenere, frivillige og foreldre. 

 Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at 
barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne 
hvorfor dette er viktig. 

 Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med 
foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være 
medlem i klubben. 

 Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig 
aktivitetstilbud for barna i idrettslaget. Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det 
stimulerer helhetlig utvikling. 

 Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også 
fra grupper med dårlig råd. 

 Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn. 
 
Generelt 
Styret må sikre nødvendig arbeidsfordeling for å ivareta drift og utvikling. Styret skal ivareta at Tiller IL 
organiseres slik at idrettslagets driftes optimalt på operativt nivå. Spesielt er det viktig at styrets arbeid 
og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative 
trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.  
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Styret fastsetter selv de instrukser, retningslinjer mv for styrets og andre funksjoner som grunnlag for 
den enkeltes arbeid. 
 
Revisor 
Tiller idrettslag skal ha engasjert revisor for regnskapsåret 2017 iht. bestemmelsene om revisjon av 
regnskap med omsetning større enn 5 millioner kroner.  
 
Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Medlemmene blir valgt for 1 år, det vil si for neste årsmøte. 
Kontrollkomiteen skal bestå av minst 2 medlemmer, men årsmøte kan velge flere.  
 
Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap. Den skal også granske styrets 
totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komitéen har rett til, når som 
helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen 
hele tiden blir holdt informert om styrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller, 
møtereferater og relevant saksdokumenter.  
 
Kontrollkomiteens oppgaver er blant annet knyttet til følgende områder:  

 Intern kontroll 

 Forvaltning av midler 

 Årsregnskap 
 
Kontrollkomiteen skal: 

 Kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger 
vedrørende forvaltningen,  

 Forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det 
oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser,  

 Granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende 
ansvarsfrihet for styret  

 Senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin revisjonsberetning / komitérapport til 
styret, samt  

 Under årsmøte framføre revisjonsberetningen/komitérapport 
 
Fastsatt instruks for kontrollkomiteen i Tiller IL skal sikre at kontrollkomiteens arbeid utføres iht. NIFs 
minimumskrav.  
 
Valgkomité 
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye 
vurderinger av medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen plikter:  

 å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  

 å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,  

 se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,  

 å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,  

 å 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,  

 å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å 
bli foreslått,  

 ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 
oppdrag,  

 før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen 
som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  

 under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  

 etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid  
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Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig 
kompetanse til styret, og ikke minst motivere til å ta ansvar. 
 
I tillegg til ovenstående plikter skal fastsatt instruks for valgkomiteen i Tiller IL sikre at valgkomiteens 
arbeid utføres iht. NIFs minimumskrav, samt bidra til en god prosess for å finne og foreslå gode 
kandidater til styret og øvrige organer årsmøte skal velge.  
 

Grupper i Tiller IL   
 
Hver undergruppe skal ha minst tre personer i styret, avhengig av gruppestørrelsen. Tiller IL har 
følgende særgrupper/idretter: 
 

 Fotball  

 Håndball 

 Ishockey 

 Ski 

 Skyting 

 Trim  

 Idrettsskolen 
 

Idrettsskolen regnes ikke som særgruppe på lik linje med øvrige særgrupper i Tiller IL, men eget 
utvalg under hovedstyret, dog slik at leder i Idrettsskolen er en del av hovedstyret. Idrettsskolen er ikke 
del av særforbund.  
 
Trim er ikke del av særforbund.  
 

Fotball  
 
Styret i fotball skal bestå av sju medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre 
styremedlemmer.  
 
Styret i fotball har ansvar for den løpende driften av fotballvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det utarbeides møteplaner, og det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det utarbeides saksliste 
før styremøtene, og det føres protokoll fra møtene. 
 
Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i fotballgruppa. Årlig møte avvikles primo 
mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Fotball.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp av et samlet fotballstyre og oversendes for behandling av styret 
i Tiller idrettslag.  
 
Fotball har videre ansvar for å forvalte de avtaler Tiller IL inngår vedrørende lagets aktiviteter og drift 
av fotballvirksomheten; herunder avtaler med Sjetne IL vedr TOBB Arena,  
 
 

Håndball  
 
Styret i håndball skal bestå av sju medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre 
styremedlemmer.  
 
Styret i håndball har ansvar for den løpende driften av håndballvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det utarbeides halvårlige møteplaner, og det avholdes styremøter ca. hver måned. Det utarbeides 
saksliste før styremøtene, og det føres protokoll fra møtene. 
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Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i håndballgruppa. Årlig møte avvikles primo 
mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Håndball.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp av et samlet håndballstyre og oversendes for behandling av 
styret i Tiller idrettslag.  
 

 Oppgaver og arbeidsfordeling: 
Gruppas oppgaver løses av styret og følgende utvalg:  
o Sportslig utvalg 

 Hjelpe sportslig leder med hans/hennes oppgaver. Det bør utvikles delmålsetninger 
innenfor for eksempel dommere, trenere, gutteside, jenteside osv.  

 Arbeidet kan utføres i grupper sammensatt fra relevante lag og sportslig utvalg. Slik at 
vi etter hvert kan få en struktur som:  

 Ansvarlig Rekruttering  
 Ansvarlig Dommere  
 Ansvarlig/gruppe Gutter, 6-10 år, 11-15 år, 16-senior  
 Ansvarlig/gruppe Jenter, 6-10 år, 11-15 år, 16-senior  
 Trenerutvikling  
 Spillerutvikling 

o Hallfordelingskomite 
Komiteen fordeler treningstider for sesongen, og informerer lagene om dette. 

o Dommeransvarlige 
De har ansvaret for å følge opp klubbens dommere, og rekruttere nye dommere. 

 

 Aktivitet 
I tillegg til den sportslige aktiviteten har håndballgruppa følgende aktiviteter, herunder 
dugnader: 
o Tilsynsvakt i Rostenhallen 
o Arrangere Tiller cupen - april 
o Deltakelse i felles dugnad for Tiller IL – salgsdugnad  
o Lagene bidrar blant annet med gjennomføring av reisecup og kick-off for nybegynnere.  

 
 

Ishockey  
Styret i ishockey skal bestå av tre medlemmer; leder, nestleder og kasserer.  
 
Styret i ishockey har ansvar for den løpende driften av hockeyvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det utarbeides møteplaner, og det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra 
møtene. 
 
Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i ishockeygruppa. Årlig møte avvikles primo 
mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Ishockey.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp og oversendes for behandling av styret i Tiller idrettslag.  
 
 

Ski  
 
Styret i ski skal bestå av fem medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem.  
 
Styret i ski har ansvar for den løpende driften av skiaktivitetene i idrettslaget.  
 
Det utarbeides møteplaner, og det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra 
møtene. 
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Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i skigruppa. Årlig møte avvikles primo mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Ski.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp og oversendes for behandling av styret i Tiller idrettslag.  
 

Skyting  
Styret i skyting skal bestå av tre medlemmer; leder, nestleder og kasserer.  
 
Styret i skyting har ansvar for den løpende driften av hockeyvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra møtene. 

 
Trim  
Styret i trim skal bestå av fem medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem.  
 
Det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra møtene. 
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp og oversendes for behandling av styret i Tiller idrettslag. 
 

Idrettsskolen 
Styret i idrettsskolen skal bestå av fire medlemmer; leder, nestleder, sekretær og kasserer.  
 
Styret i idrettsskolen har ansvar for den løpende driften av hockeyvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra møtene. 
 

Utvalg i lag/klubb  
 
Særgruppene oppretter de utvalgene de har behov for i forbindelse med driften av gruppenes aktivitet, 
permanent og for en kortere periode. 
 
Hovedstyret har i 2016 opprettet et enmannsutvalg som arbeider med et tilbud for voksne med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
I løpet av 2017 skal anleggskomite reetableres.  
 

Medlemmer 
Alle, med unntak av aktive barn i regi idrettsskolen, som driver idrett innenfor Tiller idrettslag sitt 
aktivitetstilbud plikter å bli medlemmer i idrettslaget. Personer som skal være trenere eller lagledere, 
eller ha andre tillitsverv i idrettslaget må også være medlemmer. Innmelding kan skje via skjemaet 
som ligger tilgjengelig på http://www.tiller.idrett.no/innmelding.php , men det foretrekkes at søknad om 
medlemskap skjer ved registrering via www.minidrett.no  
 
Medlemskap i Tiller idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha 
stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt 
kontingent. 

Medlemskap i Tiller idrettslag kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal 
skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke 
velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 

http://www.tiller.idrett.no/innmelding.php
http://www.minidrett.no/
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Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes 
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt 
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. 

Ved søknad om medlemskap skal det gis opplysninger om: navn, fødselsdato, adresse, e-post, 
mobilnummer og navn på foresatte. De som ønsker å delta i noen av lagets idretter angir også hvilken 
idrett de vil delta i.  

Særgruppene skal levere oversikt over aktive innen 2 uker etter sesongoppstart til medlemsansvarlig. 
Senere endringer rapporteres løpende. Medlemsansvarlig melder tilbake om avvik mellom gruppas 
oversikt og medlemsregisteret.  

Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer eller medlemsansvarlig, ingen 
undergrupper sender ut egne regninger. 

 

Forsikring 
Idrettsforsikring for barn 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Opp til de blir 13 år 
 

Anlegg 
Tiller idrettslag disponerer gjennom leie og egen eie: 

 Gymsaler ved Tonstad skole.  

 Gymsal ved Hårstad skole 

 KVT-hallen 

 Rostenhallen 

 Kotenghallen 

 Dalgård Ishall 

 Leangen Arena 

 Leangen Ungdomshall 

 Skiløypa i Tillerparken 

 TOBB Arena, kunstgress 11-erbane 

 Tonstadbanen, grus 7-erbane 

 CitySydbanen, kunstgress 7-erbane 

 Heimdalshallen 

 Skytebane Rosten Skole 
 
 
Ansvarlig i styret søker om timer i gymsaler og ev andre kommunale haller som kan disponeres av 
idrettslaget. Tildelte timer fordeles på særgruppene. Egne timer tildeles idrettsskolen og trimgruppa. 
Øvrige timer fordeles på særgruppene fotball, håndball og ski. I 2017 er det i tillegg behov for tid i 
gymsal eller annet egnet lokale for nytt tilbud til voksne med nedsatt funksjonsevne.  
 
Styret i særgruppene har ansvar for å fordele tildelte timer i gymsaler, samt leide baner og lokaler på 
lag/grupper.  
 

Arrangement  
Tiller idrettslag har eller er delaktig i arrangementer som cuper, kamper, bingo, lotteri og alt annet som 
skjer i klubbens regi. Tiller idrettslag har flere arrangement hvor det forutsettes at medlemmene deltar 
på dugnader og bidrar på andre måter i planlegging og gjennomføring. Se for øvrig kapittel om 
dugnader.  
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Informasjon 
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.tiller.idrett.no  
 
Tiller ILs arbeide med framtidig informasjonsstrategi / kommunikasjonsstrategi vil inngå de 
vurderingene som skal gjøre i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan.  
 

Økonomi 
 Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 

 Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

 Alle innkjøp skal godkjennes av styret eller den styret har delegert innkjøpsfullmakt til 

 Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. 
Innkjøp foretatt av særgruppene iht. innkjøpsfullmakt attesteres av særgruppas leder. 

 Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

Regnskap  
Tiller Idrettslag skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til 
regnskapsloven. Det skal føres prosjektregnskap eller lignende for å kunne rapportere inntekter og 
kostnader pr årsgruppe/lag, særskilte arrangement m.v. 
 
Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sine konti, det er ikke lov å sette penger som tilhører 
klubben medlemmer inn på personlige kontoer. 
 
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 
 
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og 
kvitteringer for brukte penger. 
 
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.  
 
Styret i Tiller IL beslutter lagets økonomihåndbok som inneholder bestemmelser og rutiner vedrørende 
lagets regnskap, økonomistyring mm.   
 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egen bestemmelse i idrettslagets lov § 
4.  
 
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemsskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor 
skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 
 
Enkeltmedlemsskap   kr 200 
Familie 2-4 medlemmer: kr 400 
Familie, flere enn 4 medlemmer: kr 100 pr medlem.  
 
Innkrevingsrutiner:  
Faktura sendes ut innen medio februar. 
Tidspunkt for første purring fastsettes av styret.   
 
Medlem som ikke har betalt etter purring kan fratas medlemskapet.  
Medlem som skylder treningsavgift for to år taper automatisk sitt medlemskap. 
Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
 

http://www.tiller.idrett.no/
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Treningsavgift  

Trenings- og/eller annen aktivitetsavgift for særgruppene fastsettes av styret i Tiller idrettslag.  
 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret. Styrets leder signerer alle avtaler der på vegne av 
Tiller IL.  
 
Tiller IL sine retningslinjer for sponsorpleie / avtaleinngåelse legges til grunn i arbeidet med å skaffe og 
følge opp sponsorer.    
 

Regler for Tiller IL 
Idrettsforbundet har fastsatt regler som gjelder for alle idrettslag tilknyttet NIF. Som den del av arbeidet 
med handlingsplan for Tiller idrettslag vil det også arbeides med gjennomgang, tydeliggjøring og økt 
tilgjengeliggjøring av disse reglene.  
 

Politiattest  
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn 
og unge under 18 år. 
 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 
Tiller idrettslag skal ha attest fra:  

 Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere.  

 De som ofte kjører andre sine barn.  
 
Det er bedre å ha for mange attester en for lite.  
 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/  
 

Dugnad og frivillig arbeid 
Dugnader i regi Tiller IL er nødvendig både får å sikre  

 Gjennomføring av aktiviteter, inkludert lagets arrangementer 

 Inntekter til idrettslagets aktiviteter 
 
Inntekter fra dugnader går uavkortet til den enkelte særgruppe om ikke annet er bestemt. Styret skal 
informeres om alle avtaler som gjelder dugnader.  
 
Følgende regler gjelder for dugnader i Tiller IL:  
 

1. Dugnad er frivillig og skal stå i et rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. 
Idrettslagets særgrupper og lag bør stimulerer til dugnad ved å gjøre det til en sosial 
møteplass for medlemmene.  

2. Tiller IL kan ikke pålegge ikke-medlemmer (inkludert foreldre/foresatte) å stille på dugnader. 
3. Medlemmer kan ikke kjøpe seg fri fra dugnad. 
4. Tiller IL kan ikke ilegge «bøter» eller pålegge medlemmene å betale «dugnadsavgift» for 

manglende deltakelse på dugnader.  
5. Årsmøte kan i særlige tilfelle pålegge medlemmene å stille på dugnad der dette er en 

forutsetning for at aktiviteten skal gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges 
ned. Dette gjelder blant annet for gjennomføring av renn, cuper, kiosksalg og lignende.   

6. Fastsatt treningsavgift kan betales med inntil 50 % i form av frivillig innsats/dugnad og få dette 
fratrukket fra avgiften. Deltakelse på aktuelle dugnader er frivillig og gjelder inntektsbringende 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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dugnader innenfor den enkelte særgruppe. Styret i Tiller idrettslag beslutter treningsavgift, 
inkludert eventuell andel som kan betales ved deltakelse i dugnader/frivilling innsats.  

 
Særskilt om loddsalg 
Loddsalg inngår i dugnadsarbeid og er således også frivillig. Medlemmer kan heller ikke pålegges å 
betale for de lodd de ikke klarer å selge.  
 
Loddsalg skal ikke foretas av barn under 15 år. Barn under 15 å kan derfor ikke gå alene å selge lodd. 
Dersom barn under 15 år selger lodd sammen med en person på 15 år eller eldre er det den voksne 
personen som må foreta pengehåndteringen knyttet til loddsalget.  
 
Dugnad som inntektskilde 
Å delta på dugnader er i utgangspunktet frivillig, men er samtidig en forutsetning for å gjennomføre 
flere av idrettslagets aktiviteter. Dette gjelder blant annet aktiviteter som framgår av Tiller ILs 
dugnadsmatrise. Dugnader, inkludert loddsalg er en viktig og inntektskilde for idrettslaget og den 
enkelte særgruppe. Å delta i dugnader kan også være en måte å betale trengingsavgift på. Slike 
dugnader skal gjennomføres på en slik måte at de alle som kan og ønsker å bidra i slike dugnader 
skal ha likeverdige muligheter til å delta.  
 
Tiller idrettslag har følgende arrangementer/aktiviteter i kommende periode hvor det forutsettes at 
medlemmene deltar på dugnader og bidrar på andre måter i planlegging og gjennomføring:  
 
 

Arrangement / tiltak Ansvarlig gruppe Annen info 

Tilsynsvakt Rostenhallen Håndball og Fotball  

Tillercup Håndball Ulike dugnadsvakter, kaker 

Enjoy Håndball Salg 

Fjernvarmecup Fotball Ulike dugnadsvakter, kaker  

Rydding / vedlikehold TOBB 
Arena 

Fotball  

Rydding / vedlikehold CitySyd-
banen 

Fotball  

Poengrenn Ski  

Klubbrenn Ski  

Parkeringsvakt Ski  

Premieutdeling Ski  

Loddsalg – Sør-Trøndelag 
skikrets 

Ski  

Vedlikehold og drift av bane Skyting  

Aktivitetsdag Ishockey  

Salva  Hovedstyret med bidrag fra 
alle grupper 

Salg 

Idrettsbingo Alle, går på omgang Levering av kaker 2-3 gnager pr 
år 

Sosiale arrangement; 
juleavslutning,  

  

 

Utmerkelser og æresbevisninger 
Gjeldende statuetter vedrørende utdelinger av æresbevisninger for Tiller idrettslag ble vedtatt på 
årsmøte i 1977 med tillegg på årsmøte i 1987. Det skal føres protokoll over alle utdelinger. 
 

Utmerkelser 
Statutter vedr. utdelinger av æresbevisninger for Tiller idrettslag 
  
a. Diplom 

1. Diplom kan tildeles enkeltpersoner for utmerket innsats i aktiv og administrativ henseender 
samt for tjenester ytet idretten.  



Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 
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2. For bare aktiv deltagelse kan det ikke tildeles diplom uten at vedkommende også har ytet 
administrativ innsats.  

3. For administrativ innsats kan diplom ikke tildeles personer som har hatt lønnede verv innen 
idrettsorganisasjonene uten at vedkommende har ytet særlig verdifulle tjenester.  

4. Utdeling av diplom skjer etter innstilling av en komite på 5 medlemmer som oppnevnes av 
arbeidsutvalget. Utdelingen skjer etter enstemmig vedtak i arbeidsutvalget.  

 
b. Prestasjonspokal 

1. Prestasjonspokal tildeles aktive innen laget som har utført en utmerket idrettslig prestasjon.  
2. Prestasjonspokal kan ikke tildeles samme kvinne/mann mer enn 1 gang.  
3. Utdeling av pokal skjer på lagets årsmøte eller ved dertil egnet arrangement innen laget.  
4. Utdeling av pokalen skjer etter innhentede opplysninger fra utvalgene og etter innstilling av 

den komite som er nevnt under A 4. Avgjørelsen fattes etter enstemmig vedtak i 
arbeidsutvalget.  

5. Arbeidsutvalget bestemmer i hvert enkelt tilfelle om prestasjon er så akseptabel at utdeling 
kan finne sted.  

 
c. Æresmedlem 

1. Medalje med diplom kan utdeles til kvinner og menn for fremragende innsats gjennom et 
lengere tidsrom innen Tiller idrettslag.  

2. Utdeling av medalje med diplom skjer på lagets årsmøte. Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon 
fra denne bestemmelsen hvis det finner det mer hensiktsmessig å foreta utdelingen ved 
jubileum eller andre spesielle anledninger.  

3. Det kan utdeles mer enn 1 diplom og medalje pr år. 
4. Utdeling av medalje med diplom skjer etter innstilling av en komite på 5 medlemmer som 

oppnevnes av arbeidsutvalget. Utdelingen skjer etter enstemmig vedtak i arbeidsutvalget.  
 
d. Prestasjonspremie (korrigert for hånd til pokal). 

1. Prestasjonspremie tildeles lag som har utført en utmerket idrettslig prestasjon for Tiller IL. 
2. Prestasjonspremie kan ikke tildeles samme lag mer enn en gang. 
3. Utdeling av premie skjer etter vurdering av enstemmig arbeidsutvalg, og finner normalt sted 

på lagets årsmøte. 
 
e. Det føres protokoll over alle utdelinger.  
 
 

Æresbevisninger 
Hederstegn 
Legger inn statutter for tildeling av hederstegn 
 
 

Tiller idrettsskoles utmerkelse til allsidige utøvere i Tiller idrettslag – statuetter  
Vedtatt 22. februar 1993 

1. Utmerkelsen består av  

 Fat med inngravert navn på utøver 

 Diplom 

 Gavekort på sportsartikler 
2. Utmerkelsen skal tildeles medlemmer av Tiller Idrettslag som er under 16 år og har utvist 

spesielle idrettslige og sosiale egenskaper i to eller flere av TILs særidretter. Det skal ikke 
legges spesiell vekt på resultater, men derimot på allsidighet, treningsiver og miljøskapende 
egenskaper.  

3. Tildelingen er årlig. Tiller Idrettsskole gir særgruppene i oppgave å innstille sine kandidater. 
Dette skal skje minst en måned før TILs ordinære årsmøte.  

4. Idrettsskolens styre foretar utvelgelsen og innrapporterer sitt valg til TILs hovedstyre.  
5. Fatet sees på som en vandrepokal og beholdes av mottakeren til neste utnevnelse.  
6. Kostnadene forbundet med utnevnelsen dekkes av idrettsskolen. 
7. Ved et eventuelt opphør av Tiller Idrettsskolen tilfaller fatet Tiller Idrettslag. 
8. Utnevnelsen kan oppnås kun en gang av utøverne. 

 
Tiller, 22. februar 1993 
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Sak 10  Valg  

 
  
Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2017 

 
Hovedstyre: 
 
Funksjon Navn Periode Merknad 
Leder Lillian Engen 1 år gjenstår Ikke på valg 
Nestleder    
Sekretær Trude Skaldehaug 1 år gjenstår Ikke på valg 
Kasserer Espen Kowalewski 1 år gjenstår Ikke på valg 
Styremedlem Magnar Granhaug 2 år Gjenvalg 
Styremedlem Terje Rørvik 1 år gjenstår Ikke på valg 
Varamedlem Knut S Løvvik 1 år gjenstår Ikke på valg 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet.   
 
Valg av styremedlemmer til særgruppene iht. valgkomiteens innstilling er basert på at det velges 
leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem for de fleste særgruppene. Annen innstilling 
framgår nedenfor pr gruppe og skal være iht. organisasjonsplanens bestemmelser.  
 
Fotball:  
Funksjon Navn Periode Merknad 
Leder Gro Nerland 1 år gjenstår Ikke på valg 
Nestleder Trond Espen Aalberg 1 år gjenstår Ikke på valg 
Kasserer Heidi Alstad 1 år gjenstår Ikke på valg 
Sekretær Marius L Larsen  2 år Gjenvalg 
Styremedlem Tone L Engen Tronstad 2 år  Ny 
Styremedlem Torill Vonheim  1 år gjenstår Ikke på valg 
Styremedlem Kent Aasen 1 år gjenstår Ikke på valg 

 
 
Håndball:  
Funksjon Navn Periode Merknad 
Leder Therese Stavø-Gunhildsøien 

  
2 år  Gjenvalg 

Nestleder Vegard Fagervold 1 år gjenstår Ikke på valg 
Kasserer Frøydis Larsen 2 år Gjenvalg 



 

Sekretær Anders Sagfjæra 1 år gjenstår Ikke på valg  
Styremedlem Roy Lilledalen 1 år Gjenvalg  
Styremedlem Geir Askjem 2 år Ny 
Styremedlem Lena Gundersen 2 år Ny 

 
Trine Thorvaldsen ble valgt for 2 år i 2016, men går ut av styret etter eget ønske. Roy Lilledalen tar 
et års gjenvalg – suppleringsvalg.   
 
 
Idrettsskolen:  
Funksjon Navn Periode Merknad 
Leder    
Nestleder    
Kasserer    
Sekretær    
Styremedlem    
    

 
Styret i Idrettskolen sitter til høsten 2016 hvor de ønsker avlastning i forbindelse med at nye kull 
tiltrer.  
 
 
 
Ishockey:  
Funksjon Navn Periode Merknad 
Leder Mikael Ferm  1 år gjenstår Ikke på valg 
Nestleder Jacob Hammer 2 år Ny 
Kasserer   Ingen kandidat 

 
Trim:  
Funksjon Navn Periode Merknad 
Leder Oddny Rønning Lossius  1 år gjenstår Ikke på valg 
Nestleder Ingrid Rolfseng  1 år gjenstår Ikke på valg 
Kasserer Bente Wold  1 år gjenstår Ikke på valg 
Sekretær Håvard Duklæt  1 år gjenstår Ikke på valg 
Styremedlem Gerda Owesen  1 år gjenstår Ikke på valg 

 
 

Ski:  
Funksjon Petter Måløy 2 år  På valg  
Leder Petter Måløy Gjenstår 1 år Ikke på valg 
Nestleder Wenche Langørgen 2 år Gjenvalg 
Kasserer Knut Hergot Gjenstår 1 år Ikke på valg 
Sekretær Kjersti Anne Solberg 2 år Gjenvalg 
Styremedlem Ida Lyngstad Gjenstår 1 år Ikke på valg 



 

 
Skyting:  
Funksjon Navn Periode Merknad 
Leder Nils Terje Viken Gjenstår 

1 år 
Ikke på valg 

Nestleder Rolf Aune 2 år Ny 
 
 
Kontrollkomite:  
Funksjon Navn Periode Merknad 
Medlem 1 Hans Lervik 1 år Gjenvalg 
Medlem 2   1 år  

 
Medlemmer i kontrollkomiteen velges for 1 år.  
 

Representanter til ting og møter i organisasjonsledd der Tiller IL har representasjonsrett:  

Ting/råd/annet Navn eller funksjon Periode Merknad 
Idrettsrådet Leder i Tiller IL, hovedstyret 

Leder i Fotballgruppa, vara 
nestleder i fotball 
Leder i Håndballgruppa, vara 
nesteleder i håndball 
Leder i Ishockey, vara leder i ski 
 

1 år Velges inntil 4 
representanter i 
prioritert rekkefølge 

 
Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til øvrige organ, ev etter innstilling fra berørte 
særgrupper.  




