
 

Årsmelding 2019 - IL Skarphedin 

 

 

1. Styre og representasjon 

Hovedstyret fra 01.04.19 – 31.03.20: Langrenn: Andre Horgen (leder), Friidrett: Rune Romnes 

(nestleder), Alpin: Kjell Øystein Haugen, Barneidrett: Sandra Langeveld Sas, Fotball: Cathrine 

Aaslund, Handball: Arne Kristian Forberg, Svømming: Renate Øien, Sykkel: Åge Haugen, Volleyball: 

Jon E Aarbakk / Mari Tvinde 

Kontrollkomité: Trond Erik Lunder og Rønnaug Voxen Thoen 

Valgkomité: Kjell Øystein Haugen (alpin) og Cathrine Aaslund (fotball).  

Regnskapsfunksjon: Midt-Telemark Rekneskap AS  

Representanter fra IL Skarphedin i styret til Midt-Telemark idrettsråd i 2019: Renate Øyen og 

Arne Kristian Forberg 

 

2. Organisasjon, medlemmer og aktivitet 

Hovedstyret har hatt 3 styremøter siden årsmøtet 2019 og behandlet 18 saker. Ved utgangen av 2019 

hadde IL Skarphedin 933 betalende medlemmer mot 922 i 2018, og 982 i 2017. Kontingenten i 2019 

var kr. 150,- pr medlem.  

 

Ved utgangen av 2019 hadde idrettslaget 1235 aktive betalende medlemmer på særgruppenivå mot 

1193 i 2018, og 1255 i 2017. Den faktiske aktiviteten i laget er større enn dette da 25% av utsendte 

medlemskontingenter ikke er betalt.  

 

3. Oppfølging av handlingsplan for 2019. 

 Drive økonomikontroll av laget, alle særgruppene og hovudstyret. Gjennomføre kurs i 

økonomistyring.  

Det har blitt lagt fram tertialrekneskap for særgruppene gjennom året. Økonomistyring 

har vore ein sentral del av hovudstyret sitt arbeid. Kontrollkomitéen har vore i funksjon. 

Det er ikkje halde kurs i økonomistyring i regi av klubben i 2019.  

Betre medlemskapsrutinar. Alle aktive skal løyse medlemskap i klubben. Målsetting: 1100 

medlemmer i 2019.  

Medlemskontingent ha blitt fakturert felles for klubben. Det er gjennomført purringar i 

regi av klubben (for alle særgrupper samla) og det er rapportert ubetalte kontingentar til 

særgruppene, som har hatt høve til å følgje opp. Dette har gitt resultat, og målsetting om 

1100 betalande medlemmer er nesten nådd.  

 Samarbeide med Bø idrettsråd og jobbe for å betre idrettens stilling i Bø. Synleggjere 

behovet for idrettsanlegg og kva dette betyr for idrettsaktiviteten i bygda. 

Idretten er synlege i bygda. Vi klarte å redusere foreslått auke av leigeprisar i Gullbring. 

Det ligg fortsatt på same nivå for 2020. 



Marknadsføre klubben og opptre samla utad når det er naturleg. Alle særgruppene skal ha 

oppdatert informasjon på skarphedin.no 

Vi opptrer samla utad når det er naturleg. Ny nettside er under etablering og vil vere oppe 

og gå i 2020. Ny hovedfane for Skarphedin IL er på veg. 

 

4. Økonomi 

Skarphedin hadde et årsresultat på  kr  - 14 135,- Egenkapitalen pr 31.12.2019 var kr 78 720,-  

Totalt hadde IL Skarphedin et årsresultat på kr – 66.182,-. Egenkapitalen pr. 31.12.2019 var på kr 

5 520 495,-. 

 

Styret i IL Skarphedin stadfester at grunnlag for fortsatt drift er til stede.  

 

Ernst & Young har revidert regnskapet for 2019.  

 

 

 

 

 


