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Til 

Medlemmene i Lillehammer Ishockeyklubb 

Lillehammer 31.03.2022 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte via hjemmesiden og facebook. Årsmøtet 

avholdes den 27.04.2022 kl. 18.00  

Under følger saklisten for årsmøtet. 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs årsberetning 

5. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

8. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs organisasjonsplan. 

  9. Foreta følgende valg: 

a. Styreleder og nestleder 

b. Seks (6) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer (minst tre (3) styremedlemmer 

skal velges for to (2) år. 

c. Kontrollkomite på to (2) medlemmer og ett (1) varamedlem. 

d. Valgkomite med leder og to (2) varamedlemmer. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Lillehammer Ishockeyklubb. 

Med vennlig hilsen 

Styret, Lillehammer Ishockeyklubb 

Vedlegg: Saksdokumenter til årsmøte 
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Styrets forslag til forretningsorden 

1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. 

2. Protokollen føres av en valgt sekretær. 

3. Protokollen signeres av to møterepresentanter. 

4. Med unntak av innledningsforedraget i hver sak settes taletiden til fem minutter første 

gang, og til tre minutter for senere innlegg. Medlemmer som forlanger ordet til 

forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden 

og strek med de inntegnede talere. 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og 

nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til 

votering. 

6. Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag 

med  flertall av de avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger 

mer enn ett forslag. En kandidat må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for 

å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke. 

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot. 



Årsrapport 2021 - 2022 – Lillehammer Ishockeyklubb (bredde) 

Styrearbeid: På årsmøtet i 2021 ble følgende styremedlemmer valgt: 

Styret: 

Leder Stig Børresen – 1 år 

Nestleder Gry Gustafssen - 1 år 

1. Styremedlem (sport bredde) Stefan Sjødin – 1 år 

2. Styremedlem (sport bredde) Anders Eng – 1 år 

3. Styremedlem (materiell og utstyr) Lasse Grøneng – 1 år 

4. Styremedlem (dugnad) Trine Messenlien- 1 år 

5. Styremedlem (Rubic) Thea Wottestad – 1 år  

1. Varamedlem Gudbrand Sletten -1 år  

2. Varamedlem Martin Holmbakken – 1 år  

Valgkomite: 

Leder: Jørgen Vorkinn  

Medlem: Ståle Olsen – Christian Tømte  

Revisorer: 

Gudbrandsdal Revisjon 

Styrearbeid 2020/2021 

Lillehammer Ishockeyklubb har pr 31.03.2022, 340 medlemmer ( 266 gutter og 74 jenter) i sitt 

medlemsregister. 

Det har ikke latt seg gjøre å finne et styremedlem med ansvar for marked i løpet av sesongen.  

 

Det ble gjennomført 10 styremøter i 2021. I tillegg er det gjennomført flere samarbeidsmøter med 

Lillehammer Ishockeyklubb Elite (SUV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport 2021 – 2022  

I sesongen 21-22 har også som 2020-2021 sesongen vært svært preget av COV id 19 gjennom hele sesongen. 

Spesielt vår sesong 2021 ble mye innstilt og avlyst på alle alderstrinn. Vi gjennomført ishockeyskolen med 65 

deltakere, som er 25 deltakere enn foregående sesong.. Dette er heldigvis en pen økning blant antall unger i 

de minste alderstrinn med tanke på videre lag. Tusen takk til alle involverte på hockeyskolen! 

Det er gjort en svært god jobb ved flere lag for å komme seg helskinnet gjennom COV id 19 og ikke miste 

motivasjonen ved manglende kamptilbud. Spesielt på U8-U9 og U10 har deltakere økt kraftig og har ca 30 stk 

på hver av disse lagene. Samt U11 gjengen som er hele tiden vært over 35 stk. Dette lover meget godt 

fremover i tiden som disse får trent sammen og blir en fin gjeng inn på stor bane og flere kamper i seriespill.  

På litt større lag som U12 – U16 er det noe mere utfordringer i antall deltakere, med mellom 15 – 20 stk på 

U12-U13-U14 og U16. (U15 har ikke lag da det kun er 4 stk 2007 unger i dette kullet og har spilt på 3 

sesongen nå med 2006 guttene). Her er det utrolig viktig med den jobben vi gjør som klubb sammen for at 

det her ikke skal bli færre deltakere da det er svært tungt å spille 3*15 og 3*20 på stor bane med få spillere, 

og reise aktiviteten øker jo eldre disse blir. Det er også svært viktig at vi som bredde klubb legger til rette for 

aktivitet så lenge dem selv har lyst og så lenge vi har muligheten til å stille lag i seriespill. Dette sliter vi nå 

med på 2006 – 2007 kullet som skal inn på videregående skole og er kun 10 stk lokale gutter som ikke skal gå 

på Ntg, eventuelt få et tilbud om å spille på U18 Elite. Her jobbes det med alternativ løsninger og eventuelt 

også samarbeide med Gjøvik rundt disse lagene. U18 og U20 Elite ble under ekstraordinært årsmøte i mars 

2021 overtatt av Lillehammer Ishockeyklubb Elite, og sportsjef elite som styrer disse lagene, i samarbeid med 

Ntg.  

I løpet av sesongen er det gjennomført Hockey Akademi. Et tilbud for spillerne på lagene U11-U16.  Det er 

gjennomført 2 morgentreninger og 2 ettermiddagstreninger pr. uke med ulike tema, et opplegg som har 

fungert veldig bra, med ca 25 påmeldte på dette! 

Jentehockey og lagene J8-10 og J10-13, har vært svært vellykket i år med hele 45 jenter totalt i klubben. 

Dette er rekord og vi gleder oss over at stadig flere jenter velger ishockey  

Sportslig Handlingsplanen er implementert i klubben via medlemsmøter etc., et dokument som viser seg å 

være svært nyttig i forhold til den sportslige driften av klubben vår og å sette klubben «tilbake i førersetet». 

Dette beskriver hvordan vi skal jobbe i forhold til sportslig aktivitet, men er også viktig i forhold til 

foreldrevett regler og regler om spillernes oppførsel i ulike sammenhenger.  

Økonomi 

2021 har vært sterkt år økonomisk for klubben. 

Styre jobbet hardt i 2020 med å rette opp igjen det svært krevende økonomi, med underskudd og 

negativ egenkapital. Dette arbeidet fortsatte inn i 2021, selv om det ble vanskelig også dette året å 

gjennomføre både Vinterferie camp, og Birkebeinercup pga, COVid19.  

På utgiftssiden har det selvsagt blitt en del mindre kostnader med reiseutgifter for de eldste lagene, 

da mange av disse ble avlyst på vår sesong da vi ble kjent med Covid.  

 

Lillehammer 31.03.2021 

Med vennlig hilsen 

Styret, Lillehammer Ishockeyklubb (bredde)



Postadresse: 

Telefon 

Web: 

Boks 436, 2603 Lillehammer 

61 26 00 15 

www.lillehammerhockey.no 

FNR 933199932 

mail@lillehammerhockey.no 
Stiftet 2. November 1957 

Lillehammer Ishockeyklubb 

ÅRSBERETNING 2021 

Virksomhetens art og hvor den drives. 

Lillehammer Ishockeyklubb er et idrettslag med sin virksomhet i Lillehammer 

Kommune.  Klubben har en rekke forskjellige aktiviteter som alle er ledd i økonomisk 

fundament for drift av klubbens barne- og ungdomslag. Inkludert i disse aktivitetene er også 

et tett økonomisk og  sportslig samarbeid med Lillehammer Ishockeyklubb Elite og Norges 

Toppidrettsgymnas på  Lillehammer, noe som er meget positivt for alle parter. 

Fortsatt drift. 

Klubbens regnskap for 2021 viser etter styrets mening et rettvisende bilde av klubbens 

finansielle stilling, og resultat for driftsåret 2021. Regnskapet er oppgjort med et overskudd 

på kr.1394,000. Klubben har pr 31.12.2021 en positiv egenkapital på kr.1,540.000, - 

Det er grunnlag for fortsatt drift. 

Arbeidsmiljø og likestilling 

Arbeidsmiljøet i klubben anses som tilfredsstillende. Klubben har pr 31.12.2021 en 

heltidsansatte i 100% stilling og ansatte på tidsbestemte kontrakter. Totalt utgjør dette ca. 2,0 

årsverk. Det anses ikke nødvendig med spesielle tiltak i forhold til likestilling, og fremtidig 

medarbeidere  vil bli ansatt ut fra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn. Det har i 2021 ikke 

vært noen form for arbeidsulykker på arbeidsplassen. 

Ytre Miljø 

Det er etter styrets oppfatning ingen forhold i bedriften som i vesentlig grad har påvirkning på 

det ytre miljø. 

Lillehammer 31.03.2022 

Stig Børresen Gry Gustafssen  Thea Wottestad 

Styreleder Nestleder Styremedlem 

 

Trine msenlien   

Styremedlem 

Anders Eng  

Styremedlem 

Stefan Sjødin  

Styremedlem 

Lasse Grøneng  

Styremedlem 
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Årsregnskap for 2021 

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB 

2615 LILLEHAMMER 

  

   

Innhold 

Resultatregnskap 

Balanse 

Noter 

Årsberetning 

Revisjonsberetning 



2021 2020 

662 822 481 154 

3 586 502 3 610 188 

(305 237) 

(1 004 071) 

(107 534) 

(1 415 961) 

 
  

116 343 

116 343 

1 393 364 579 680 

1 393 364 579 680 

1 393 364 579 680 

0 432 865 

1 393 364 146 814 

1 393 364 579 680 

4 249 324 4 091 341 

Note 

4 

1, 2 

3 

3 

(21 174) 

(1 524 034) 

(24 143) 

(1 909 391) 

(2 854 516) (3 457 029) 

Resultatregnskap for 2021 

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB 

Salgsinntekt 

Annen driftsinntekt 

Sum driftsinntekter 

Varekostnad 

Lønnskostnad 

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 

Annen driftskostnad 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

Annen renteinntekt 

Sum finansinntekter 

Annen rentekostnad 

Sum finanskostnader 

Netto finans 

Ordinært resultat før skattekostnad 

Ordinært resultat 

Årsresultat 

Overføringer 

Udekket tap 

Annen egenkapital 

Sum 

1 394 808 634 313 

(1 560) (54 976) 

(1 560) (54 976) 

(1 444) (54 633) 



2021 2020 

Balanse pr. 31. desember 2021 

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB 

Note 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 

Sum varige driftsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Investeringer i aksjer og andeler 

Sum finansielle 

anleggsmidler  Sum 

anleggsmidler 

Omløpsmidler

  Fordringer 

Kundefordringer 

Andre fordringer 

Sum fordringer 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 

Sum omløpsmidler 

Sum eiendeler 

48 035 69 209 

48 035 69 209 

7 016 7 016 

7 016 7 016 

55 051 76 225 

68 853 181 397 

202 055 200 740 

270 908 382 136 

1 335 685 651 226 

1 335 685 651 226 

1 606 593 1 033 362 

1 661 644 1 109 587 



LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB 

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk og etter reglene i Norges 

Ishockeyforbund. 
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. 

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i 
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 

anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske 

levetid. 

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen.  Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som 

uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Varer 

Varer er vurdert til anskaffelseskost. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Faktiske tap blir kostnadsført for hvert år. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og 
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 

driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. 

Skatt 

Selskapet er ikke skattepliktig. 

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021. 



Note 1  Lønnskostnader etc 

2021 

Lønn 
Arbeidsgiveravgift 
Pensjonskostnader 

Andre ytelser 
Sum 

Note 2  Antall årsverk 

Selskapet har hatt 2 årsverk sysselsatt i regnskapsåret. 

Note 3  Egenkapital 

Annen EK Sum 

Egenkapital 01.01.2021 
Årets resultat 
Egenkapital 31.12.2021 

Note 4  Covid19 

Lillehammer Ishockeyklubb Bredde har i 2021 blitt hardt rammet av korona pandemien i forbindelse med 
nedstengelse og avlyste arrangementer. Det er mottatt og bokført kr 800.494 tilsammen i støtte fra Lotteri 
og  stiftelsestilsynet og Norges Idrettsforbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
867 249 1 241 734 
124 431 

11 723 
669 

1 004 072 

156 069 

8 845 
9 314 

1 415 962 

146 814 146 814 
1 393 364 

1 540 178 

1 393 364 

1 540 178 



 

2021 

Til GUDBRANDSDAL REVISJON AS 

Uttalelse fra ledelsen 

Denne uttalelse avgis i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for Lillehammer Ishockeyklubb for året som ble avsluttet den 
31. desember 2021. Uttalelsen skal inngå i grunnlaget for Deres konklusjon om hvor- vidt regnskapet i det alt vesentlige gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. 

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at: 

1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for  revisjonsoppdraget. 

2) Vi er ansvarlige for, og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og  dokumentasjon av 
ishockeyklubbens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i  Norge. 

3) Regnskapet inneholder ikke vesentlig feil, og gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens  regler og god 
regnskapsskikk. Dette inkluderer at det ikke mangler vesentlige opplysninger. 

4) Viktige forutsetninger som vi har brukt ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt 
til virkelig verdi, er begrunnede og rimelige. 

5) Det har ikke forekommet uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern 
kontroll- systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt  vesentlig betydning for årsregnskapet. 

6) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk eller strafferettslig  ansvar for 
ishockeyklubben. Vi har gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse. 

7) Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi har gitt dere alle 
opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket 
ishockeyklubben. 

8) Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og 
transaksjoner med disse som vi er kjent med. Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter 
og transaksjoner med disse. 

9) Vi har ingen planer eller intensjoner for virksomheten som vil påvirke bokførte verdier og  klassifiseringen av 
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet. 

10) Ishockeyklubben har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet  noen heftelser eller 
pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendeler ut over det som  fremgår av årsregnskapet. 

11) Det foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokført eller opplyst om i note. 

12) Alle hendelser etter balansedagen som medfører behov for korrigering eller omtale er hensyntatt. 

13) Ishockeyklubben er ikke involvert i, eller må påregne og bli involvert i, rettstvister av økonomisk betydning som ikke 
fremgår av årsregnskapet. 

14) Vi har gitt dere alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som  regnskapsregistreringer, 
dokumentasjon m.v. 

Lillehammer den _21.04.2022 

Styreleder 
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6   Behandle forslag og saker 

Det har pr 13.04.2022 ikke kommet saker som skal behandles.  

 

 7      Behandle medlemskontingent og treningsavgift  

 

Styret har kommet frem til å ikke justere hverken medlemskontingent eller treningsavgift for 

kommende år 2022. Dette vil bli vurdert på neste årsmøte.  
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Valgkomiteen 
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SAK 11 VALG LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB (BREDDE) 

- INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen i Lillehammer Ishockeyklubb har for sesongen 2021-2022 bestått J ø r g e n  

V o r k i n n ( l e d e r )  S t å l e  O l s e n  o g  C h r i s t i a n  T ø m t e  

  Valgkomiteen kommer med følgende innstilling på årsmøte: 

 

STYRELEDER               STIG BØRRESEN      (gjv)          1 år 

NESTLEDER                 GRY GUSTAFSSON  (gjv)          1 år 

STYREMEDL.               THEA WOTTESTAD  (gjv)           1 år 

STYREMEDL.               Kurt Magne Fallinegn  ( Valg)      1 år 

STYREMEDL.               STEFAN SJÖDIN      (gjv)            1 år 

STYREMEDL.               Ronny Myrvold         (Valg)          1 år 

STYREMEDL.               ANDERS  ENG         (gjv)            1 år 

STYREMEDL.               Gudbrand Sletten     (Valg)          1 år 

VARAMEDL.                 Eva Tveit    ( Valg )                       1 år 

VARAMEDL.                  Linda Løkken      (Valg)               1år 

(I forhold til tildelte oppgaver avklarer styret det selv, i samarbeid med daglig leder) 

 

KONTROLLUTVALG:  Vegard Ellingsberg ( gjv) , Jørgen Vorkinn (valg) 

 

VALGKOMITE: Christian Tømte  (valg ) og Lasse Grøneng  (valg ) 

 

 

LEDELSE HOCKEYSKOLE:(Delt ansvar på 3):    MARTIN HOLMBAKKEN 

                                                                              PATRICK BÄÄRNHIELM 

                                                                              GUDBRAND SLETTEN 



LILLEHAMMER  

Visste du at Grasrotandelen nå er mer verdt? 

Det betyr mer penger til favorittklubben din! 

STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL! 

Grasrotandelen har nå økt fra 5 til 7 prosent! 
Det betyr mer penger til din favorittklubb eller forening! 

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB! 

Bli Grasrotgiver i dag! 

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler, eller 

ved å sende SMS "Grasrotandelen 933199932" til 60000 

LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB 

Postboks 436, 2603 Lillehammer 

ISHOCKEYKLUBB  


