Høybråten og Stovner Idrettslag

Årsberetning hovedstyret 2021

Hovedstyrets sammensetning:
Jon Schmidt - Styreleder
Bjørn Jarle Wiger - Nestleder
Mona Aamodt- Styremedlem
Jan Sverre Asker – Styremedlem
Christian Finnbakk Styremedlem
Emilie Ødegård Styremedlem
Sarah Lingner - Ungdomsrepresentant
Espen Johannesen – Varamedlem
Unni Storsveen – Varamedlem

Kontrollkomité:
Geir Asle Nydal - medlem
Lise Kvalvik - medlem
Odd Jan Olstad - vara

Valgkomité:
Mona Kristiansen - leder
Anni Lingner – medlem
Andreas Frøysa - medlem

HSIL driftsselskap AS:
Jon Schmidt - leder
Øystein Syverstuen – medlem

Æresbevilningskomité:
Hovedstyrets leder
Dan Brovold - medlem
Torild Pettersen - medlem

Lia Skisenter(driftsstyre):
Ole Edvard Weisæth - leder.
Gruppene:
Se beretning fra gruppene
Ansatt administrasjon:
Kaja Marie Marstrander 100%
Emilie Ødegård prosjektmedarbeider 50%. på et års engasjement fra 01.09.2021

Representasjon:
Jon Schmidt har representert idrettslaget i Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydel Stovner
og i OiK kretsting

Klubbhus
21.04.2020 vil for alltid stå som en trist merkedag i klubbens historie da klubbhuset vårt brant
ned.
Det har siden brannen vært lagt ned betydelig antall timer i å få reist et nytt Klubbhus så fort
som mulig innenfor de rammer som årsmøte vedtar.
På ekstraordinært årsmøte på slutten av 2020 ble det ble besluttet å opprette en
prosjektorganisasjon som har jobbet i i hele 2021
Brukergruppe - ledet av Håvard Braserudhaget
Brukergruppen har etter deres utreding og innstilling vært innkalt til møter med
byggekomiteen for uttalelser etter som tegninger og utforming har skredet frem
Byggekomité- ledet av Ole Edvard Weiseth
Byggekomiteen har igjennom hele 2021 hatt jevnlige møter og jobbet godt og iherdig sammen
med Arkitekten for å få sydd sammen en søknad til Oslo kommune Plan og Bygg, avklaringer
med tekniske etater, og ikke minst svare opp spørsmålene fra Plan og Bygg med 14 dagers
frister.
Milepæler:
Forhåndskonferanse med OK Plan og Bygg 01.07.2021
Forhåndskonferansen ble holdt som et Teamsmøte mellom tiltakshaver Ole Edvard Weisæth,
Øystein Syverstuen, Jon Espen Schmidt, ansvarlig søker Eldrid Lorentzen og saksbehandler
Vida Juul Oftebro
Innlevering av søknad 08.09.2021
Oppfølging og besvarelse av tilbakemelding 1. 30.11.2021
Plan- og bygningsetaten viser til søknaden om nytt klubbhus med parkeringsplass, som vi
mottok 08.09.2021. Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle og fatte vedtak i
saken. send oss opplysningene innen 20.12.2021.

Markedsgruppe – Ledet av Jan Asker
Har jobbet iherdig med få på plass finansiering til nytt klubbhus gjennom søknader til
stiftelser og innsamlings aktiviteter
Highligts:
Innvilget tippemidler kr 4 100 000,Innvilget søknad fra Sparebankstiftelsen kr 1 000 000,Løp for nytt klubbhus kr 180 000,Lions kunstutstilling kr 90 000,-

Totalt innsamlet 2021: kr 5 890 000,Informasjon-/Kommunikasjon – ledet av Jon Schmidt
Sendt ut infoskriv til naboer
Har avholdt et informasjonsmøte for naboer
Ny klubbnettside: I november lanserte vi vår nye nettside. Valget falt på Klubbnettside som
leverandør grunnet deres gode løsninger, samt deres samarbeid med NIF. Kravene til den nye
nettsiden var at den skulle være brukervennlig og informativ. Frem til nå har administrasjonen
opplevd det som lettere å losje medlemmer/ikke-medlemmer til klubbnettsiden ved
henvendelser om diverse idretter. Vi jobber fremdeles med å oppdatere nettsiden ukentlig for
å holde den oppdatert med relevant informasjon og gjennomfører løpende opplæringsmøter
med de som ønsker å bruke klubbnettsiden for sin gruppe/sitt lag.
Instagram: Det er lagt ned en del tid i å strukturere opp vår instagram-konto. Dette er en
plattform med stor rekkevidde. På instagram ønsker vi å være tett på aktiviteten ved å dele
historier fra gruppene/lagene, fortelle om arbeidet klubben gjør og oppfordre medlemmer til å
være interaktive ved eksempelvis å komme med innspill. Det er ønskelig å benytte instagram
til å nå ut til engasjerte grupper og enkeltpersoner i nærmiljøet, så vel som å komme i kontakt
med andre klubber i nærområdet og drive både samarbeid og erfaringsutveksling.

Sportslige resultater:
2021 var dessverre også et år uten de altfor mange konkurranser og sportslige resultater da de
fleste arrangementer ble avlyst grunnet korona, MEN vi har gjort et historisk opprykk.
Damelaget i Håndball rykket opp i 3 divisjon!!!
Vi er et idrettslag med høy aktivitet og gruppene har tatt stort ansvar for å gi barn og unge et
så godt sportslig tilbud som mulig innenfor de retningslinjene som myndighetene og de ulike
særkretsene har innført i forbindelse med Korona epidemien. Viser forøvrig til gruppenes
egne beretninger.
Arrangementer:
Grunnet Korona epidemien har vi dessverre ikke fått avhold Oslo Skifestival, HSIL dagene og
åpendag på HSIL Gymmen
Men det har vært gjennomført Sommeraktivitetsuke, Sommerpatruljen og HSIL Camp.
Sommeraktivitetsuka uke 27
Idrettslaget arrangerte Sommeraktivitetsuke for 1.-7. trinn i uke 27. En innholdsrik uke
fullspekket med aktiviteter som turn, håndball rulleski og fotball.
Aktivitetene foregikk på Idrettens hus Nordbyen, Lillomarka arena og Rommen fotballbane, i
et godt samarbeid mellom gruppene turn, håndball, langrenn og fotball.
40 barn fra Stovner bydel deltok på dette arrangementet som var finansiert av Oslo
idrettskrets.

De påmeldte ble delt opp i grupper, og fikk prøve en idrett hver dag. De dagene det var
rulleski på Lillomarka arena, ble deltakere og instruktører busset fram og tilbake fra Idrettens
hus Nordbyen til Lillomarka arena.
Siste dag på Sommeraktivitetsuka, ble det felles arrangement i Idrettens hus Nordbyen, med
litt mer lek, moro og is.
Det var 4-6 instruktører per gruppe som jobbet hele uka, og to voksne ansvarlige fra HSIL.
Sommerpatruljen for barn og ungdom uke 29
Sommerpatruljen ble gjennomført i Fossumparken utenfor Stovner senter, hvor seks
ungdommer og en voksenansvarlig fra HSIL jobbet som instruktører.
Sommerpatruljen er et gratis drop-in tilbud for barn og ungdom på ettermiddag- og kveldstid.
Instruktørene la til rette for aktiviteter som volley, basket, fotball, badminton, crocket mm.
Dette fungerte veldig godt!
Det ble også litt samarbeid med Stovner volley ett par av dagene.
Rundt 10- 20 barn og ungdom besøkte Sommerpatruljen daglig.HSIL Camp uke 30
HSIL Camp i uke 30, et gratis drop-in tilbud på dag- og kveldstid for barn og ungdom,
arrangert av 8 instruktører og en voksen ansvarlig fra HSIL.
Campen var lokalisert ved Lampa på Haugenstua og instruktørene la til rette for aktiviteter
som fotball, basket, badminton, crocket, samt tradisjonsleker og aktiviteter som hoppe tau,
paradis, strikk mm.
HSIL Camp var en mini-versjon av Sommerpatruljen. Samme prinsipp, men lokalisert i et
område med færre tilbud på sommeren.
Alt fra fem til tyve barn besøkte campen daglig.
En av dagene var det samarbeid med Trolls -amerikansk fotball.
Prosjektet ble driftet på midler fra og i samarbeid med Oslo idrettskrets, og i samarbeid med
Stovner bydel.

Liabakken/utlånsentralen 2021
Sesongen 2021 har på mange måter vært spesiell pga pandemien. Både skisenteret og BUAutlånsordningen åpnet onsdag 13. Januar. Siste åpningsdag var 1. påskedag, søndag 4. april.
I denne perioden var skianlegget åpent hver eneste dag. Dette ga 78 driftsdager i skianlegget.
Utlånsentralen var til sammen åpent i over 50 dager/kvelder.
Kombinasjonen av å ha gratis utlån av utstyr, kombinert med fri tilgang på både et skianlegg
og tilliggende lysløype gjør at BUA-utlånsordningen på Stovner kommer svært godt ut mht
utlån sammenlignet med de aller fleste utlånsordninger i landet.
Publikum ga nesten utelukkende svært positive tilbakemeldinger på det å kunne ha et slikt
tilbud i bydelen.

BUA-Stovner er organisert i et lokale på kun 40m², og det er ikke plass til mer utstyr enn det
som har vært tilgjengelig. Som følge av ekstra coronastøtte, takket vi likevel ja til et ekstra
støttebeløp på kr 100000,- som ble investert i nyere alpin og langrennsutstyr,
Takket være bidrag fra bydelen kunne vi denne vinteren ansette 8-9 ungdommer slik at disse
etter en opplæringsperiode driftet både utlånsentralen og skiheis med bakke
Vi mottok totalt kr 450 000,- i støtte fra bydelen for å drifte både Skianlegget og
utlånsentralen denne sesongen. Av dette er det gått med ca 265 000,- i lønnsmidler til de
ungdommene vi ansatte, resterende er gått med til strøm, snøkanoner (diesel og vann), samt
vedlikehold av heis og bakke.
Det ble rundet 1000 utlån denne sesongen. Hvert utlån består av for eksempel ski, støvler,
staver og hjelm, men også enkeltutlån på feks bare skistøvler.
Skianlegget lider av at det er få frivillige som driver anlegget (PT 4 personer) så vi oppfordrer
alle medlemmer som har interesse for å drive et så godt tilbud i nærmiljø melde sin interesse.
Det er veldig sosialt, det er teknisk utfordrende, men ikke minst veldig morsom å få kjøre
heis, preppemaskin og snøskuter.
Det vi sammen har fått til denne vinteren 2021 og vinteren 2019 er så bra. Det er så mange
vinnere i dette av vi håper inderlig at det lar seg videreføre. Det er bydelens som er eiere av
både utstyr og system og det vil være svært synd å ikke videreutvikle dette i en eller annen
form.
Rekordtidlig åpning av Liabakken for sesongen 2022 - Vi åpnet 19 desember.
Har hatt åpent hver tirsdag og torsdag kl 17-2030, hver lørdag og søndag kl 11-1700, Samt at
vi hadde oppe hele romjulen.
Vi har nettopp rundet 1000 utlån denne sesongen.
Hvert utlån består av for eksempel ski, støvler, staver og hjelm, men også enkeltutlån på feks
bare skistøvler.

Drift av bygninger og anlegg
Klubbhus, kunstgressbanene, Liastua, Lia Aktivitetspark inkl Lia Bratten, Lia Skisenter,
Idrettens Hus Nordbyen er anlegg som idrettslaget drifter og vedlikeholder.
I tillegg åpnet Høybråten friplass med brask og bram av Byråd for Kultur, Idrett og
Frivillighet Omar Samy Gamal og vil bli driftet av Fotballgruppa.
Strømsjokk
I likhet med resten av Norge har vi i idrettslaget merket de økte strømkostnadene høsten 2021.
Idrettslaget hadde en økning i strømkostnader for desember alene på ca. 188%. Til tross for
dette har vi klart å opprettholde den aktiviteten som har vært planlagt på våre anlegg og vi er,
sammen med NIF og øvrige idrettslag, i dialog med politikere for å få på plass en
støtteordning for idretten.

Gruppene Idrettslaget består av følgende grupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpint
Friidrett
Fotball
Håndball
Innebandy
Langrenn
Orientering
Sykkel
Turn
Herre-mosjon
H-Joggen
Seniorgutta
Triatlon
Lia drift

HSIL Gymmen og Cageball er to aktiviteter drevet av idrettslaget
Hallkomite i IHN er i drift, men i kontinuerlig utvikling. Det skal lages nytt mandat og
reorganiseres i 2022 grunnet flere aktiviteter som kommer inn. Kaja ledet arbeidet
Gruppene viser klubbens mangfold og har høy aktivitet. Aktivitetene i gruppene i HSIL drives
med aktive og selvstendige styrer og for det vesentligste med midler gruppene selv skaffer til
veie. Viser ellers til gruppenes beretning og regnskap/budsjett.

Tilskudd:
Tilskudd fra Oslo Idrettskrets, Kulturdepartementet og Oslo kommune: Administrasjons- og
driftsbidrag, hodestøtte og lokale aktivitetsmidler (LAM). Idrettslaget mottok også midler fra
Grasrotmidler (Norsk Tipping), Bingo, frivillighetsmidler fra Bydel Stovner,
Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, OBOS, Thon stiftelsen og inkludering i idrettslag
fra Oslo idrettskrets (se regnskapet).
Idrettslaget mottok koronatiltakspakke fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på kr 1 084 298
Som er fordelt til gruppene og til HSIL Gymmen

Hovedstyrets arbeid
Hovedstyret har hatt en arbeidsform som omhandler arbeidsmøter og styremøter. Dette ble
gjort for å rendyrke styremøtene til å ta beslutninger basert på innstillinger fra arbeidsmøtene,
samt innstillinger fra de ulike grupper/komiteer som er opprettet. Arbeidsmøtene vil da ha
ulik sammensetning fra møte til møte, alt etter hva agenda er. Til disse arbeidsmøtene kan
også andre enn styremedlemmene inviteres for å diskutere sak. Dette har vært effektivt og
arbeidssparende tiltak.

Det er i regi av hovedstyret avholdt 2 arbeidsmøter
Hovedstyret har avholdt 9 ordinære styremøter der vi jobbet konkret med styreoppgaver i
forbindelse med beslutninger.
Hovedstyret har fungert godt og har hatt en god arbeidsfordeling. Styret har dessverre ikke
fått gjennomført årets styresamling.
Høybråten og Stovner IL er Nabolagsklubb i regi av Oslo Idrettskrets i 2021
Nabolagsklubber er OIKs program for å styrke fleridrettslagenes posisjon og funksjon i
Osloidretten
•
•
•

Fokus på nærmiljø og deltakelse for alle
Idrettslaget tar tydelig posisjon som bidragsyter til barn og unges oppvekstsvilkår
Et heldekkende nettverk av nabolagsklubber skal sikre alle barn og unge i Oslo et godt
idrettstilbud i eget nærmiljø

Å være en nabolagsklubb er et verdivalg –.
Ekstraordinært årsmøte.
Det er ikke vært avholdt ekstraordinært årsmøte i 2021

Miljø
Idrettslaget har ikke hatt ytre forurensing av miljøet i 2021. Det er container på klubbhuset,
Liastua og ved Idrettens Hus Nordbyen som tømmes ved behov.

Økonomi og regnskap
Driften av idrettslaget har vært fornuftig i et år med nedstenging grunnet COVID i 9 måneder.
Dette har spesielt gått utover HSIL Gymmen og Cageballen som ikke har kommet i gang som
planlagt og er årsaken til Hovedlagets underskudd. Det vises for øvrig til det omforente
regnskapet som behandles som egen sak på årsmøtet.
Idrettslagets regnskap viser et underskudd på kr 316 780,- Hovedlagets regnskap viser
et overskudd på kr 525 457.
Hovedstyret anser forutsetningene for fortsatt drift til å være til stede. Styret mener at
regnskapet gir et rettvisende bilde av idrettslagets utvikling, resultat og organisasjonens
stilling. Regnskapet består av det konsoliderte regnskapet for alle gruppene. IRK har ført
regnskapet for alle gruppene.
Vi benytter revisor fra Høilund Revisjon AS. Benyttet Tripletex som regnskapssystem

Avslutning
Økonomien i alle gruppene er akseptabel. Våre grupper arbeider hardt for å få inn nødvendige
midler slik at aktiviteten kan opprettholdes. Hovedstyret takker for et godt samarbeid med
grupper og enkeltpersoner i 2021. Hovedstyret vil rette en stor takk til kontrollkomiteen for
deres kontroll av regnskapet. Vi ønsker også å rette en stor takk til valgkomiteen for deres
innsats for å få styremedlemmer til hovedstyret.

For hovedstyret i Høybråten og Stovner Idrettslag,

Jon Schmidt - Styreleder

Bjørn Jarle Wiger - Nestleder

Mona Aamodt- Styremedlem

Jan Sverre Asker – Styremedlem

Christian Finnbakk Styremedlem

Emilie Ødegård Styremedlem

Kaja Marie Marstander - Dagligleder

