
Tif stede: Arbeidsutvalget (Espen Slotvik, Bjorn Arve BOn6,Ole Stian Solsem og Ann_HelenMoen), ole Inge Jensen, Torstein Moe, Geir Arne Johansen, Kurt A. Nirssen, eyvindRodahr,Tom j@rgensen, Stein Aarlen, B6rre Hovst@|, Arnt SchjOlberg, Geir Arne Sandoy, BeritAmundsen, Runa Moiler Tangstad, Inger Johanne warhorm,i ,-'r'. ,rr;.";;:;.r, Mariannestokka Dalheim' Britt Anne Helmersen, Torun Einvik, Kari Anne Helstad og lsak HelstadAmundsen.

Arsmgte i hovedfaget tif BtL

Tirsdag l0.mars 2015

Klubbhuset kl. 19.00

pi valg

pi valg

ikke pd valg

pii valg

Leder Espen srotvik @nsket verkommen tir mote som igjen var i krubbhuset v6rt,

Konstituering:

t, Godkjenning av innkailing og dagsorden: Ingen merknader. Begge godkjent,2' Valg av motereder og referent: Espen srotvik (m@tereder) og Ann_Heren Moen(referent) ble valgt ved akklamasjon.
3' Valg av to til 6 underskrive protokollen: stein Aaroen og Torstein Moe ble valgt vedakklamasjon,

Leder Espen slotvik gikk gjennom 6rsmeldingen for idrettslage tfor 201,4.Arsmeldingen liggervedlagt,

Arbeidsutvalget i BtL har l2}t4sett stik ut:

Espen Slotvik leder

Ole Stian Solsem kasserer

Ann-Helen Moen sekreter

Bigrn Arve BOni styremedlem



Siri Knoph styremedlem ikke pd valg

Dette er undergruppenes ledere for 20L4 og de nyvalgte lederne for zILSt

Gruppeledere:

Fotball

HSndball

201,6

Sv@mming

20t6

ldrettsskole Espen Slotvik
leder for ett 6r, til drsmOte 2016

Ole Inge Jenssen

Arnt Kristiansen

Ann-Christine Nybacka

fratrer, leter etter ny leder

gjenvalgt for ett dr, til drsmote

gjenvalgt for ett 6r, til irsmote

Ken Robin Utvik valgt som ny

gjenvalgt for ett 6r, til drsmote

gjenvalgt for ett 6r, til drsmote

Maria Lund valgt som ny leder for

gjenvalgt for ett 6r, til drsmote

gjenvalgt for ett 6r, til irsmpte

gjenvalgt for ett 6r, til irsmote

pd valg

pd valg

pi valg

pi valg

pd valg

pd valg

pi valg

pA valg

pd valg

pi valg

Turn

20L6

lnnebandy

20L6

Friidrett

ett 6r, til drsmote 2016

BIFF

20L6

Badminton

2016

Old oldboys

20t6

Marianne S. Dalheim

Kurt A. Nilssen

Berit Amundsen

Solveig Lomsdal

Ken Robin Utvik

Kolbjorn L@vdahl

Ny gruppe startet drsskifte ZOt4lZOtS; Triathlon

Hanne Reppen valgt som leder for ett 6r, til ArsmOte 2016

Snorre Nicolaisen valgt som kasserer

lkke aktive grupper: Tae Kwondo og voileyball



Revisor Rita Nilsen p6 valg gjenvalgt som revisor for ett 6r til, fram til drsm,te
2016

Vafgkomite 20L4har bestitt av:

Kenneth Normann (handbail), Jacob Horn (fotbail), Mona Ebbesen (svomming). Aile p6
valg.

RepresentantBronnovsund idrettsrad2or4 Espen slotvik p6 valg

Regnskap 2014

Kasserer ole stian Solsem gikk gjennom arbeidsutvalgets resultat for 2ot4 (regnskap ligger
vedlagt),

Solsem orienterte om at idrettslaget fortsatt sliter med 6 fd inn medlemskontingenten fra
alle medlemmene. ldrettslaget har mange medlemmer, men langt fra alle betaler
medlemskontingenten. Dette er en ufordring med tanke pi det @konomiske, men ikke minst
pd grunn av forsikringsvilkSr.

Hovedlaget har betalt ut mer penger til undergruppene enn tidligere.

Det har fungert svert godt at idrettslaget har fdtt hjelp til regnskapsf@ring av Geir Arne
Johansen. Han bemerket at det mA bli storre avstand mellom irsmotene i undergruppene og
6rsm@tet i hovedlaget. Johansen bemerket ogsd at det er svert positivt at alle
undergruppene er med i regnskapet, ogsd BIL-bussen.

Bide Torstein Moe og Ole Inge Jenssen kom med kommentar i forbindelse med BlLs
eiendommer, da de mener at disse burde vart regnskapsf@rt, Moe @nsker at alle
eiendommer som representerer en verdi skulle kommet fram pd et vis, med eksempelvis et
anleggskartotek' Jenssen kommenterte at det er betydelige verdier som legges ned og som
finnes i idrettslaget. Dersom man skal ut og eksempelvis prate med sponsorer, kommune
eller naringsliv, sd md vi kunne vise fram dette, Moe onsket at man kan se p6 hvor mange
dugnadstimer som legges ned iidrettslaget, og se hva dette utgj@r iressurser; se hva man i

virkeligheten skaper.

Regnskap for 2014 ble godkjent av drsm@tet.



Budsiett 2015

Kasserer ole Stian Solsem orienterte om budsjettet for 2015 (budsjettet ligger vedlagt).
Solsem orienterte videre om at man Onsker at det blir levert inn halvirsregnskap, for
kontinuiteten sin del og at det vil lette arbeidspresset til regnskapsf @rer ogde ulike lagene,

I tillegg til at man forhandler om sponsormidler, sd hdper solsem at man f6r inn mer penger i

medlemskontingent inneverende 6r. I tillegg vil nok st@tten til draktsett 96 ned i forhold til
20L4.

lf0lge Solsem er budsjettet satt opp basert pd tallene forzOtl. Dersom arbeidsutvalget gdr
mye i overskudd, betyr dette st@rre overforinger til undergruppene.

Budsjett f or 2015 ble godkjent av 6rsmotet.

Bj@rn Arve Boni orienterte om den nye gruppen i idrettslaget. Hanne Reppen er valgt som
leder for undergruppen og snorre Nicoraisen er valgt som kasserer.

Arsmote vedtok 6 ta inn gruppen som en undergrupp e i Brlnn|ysund idrettslag.

Leder Espen Slotvik orienterte om at man Onsker A glOre det enklere i fi inn
medlemskontingenten iBlL, Styret har jobbet lenge med dette, da det lenge garvert en
utfordring 5 f6 inn kontingenten fra alle medlemmene, og 5 fi dem til d forst6 forskjellen p6
5 betale medlemskontingent og treningsavgift, Forslaget er en flat avgift pi 100 kroner per
person/ uansett alder. Dette betyr ogsi at man ser bort fra den tidligere modellen om
familiemedlemskap.

Arsm@te 2015 vedtok flat kontingent pd 100 kroner ved akklamasjon.

Orienteringssaker

L. Utstyrsavtaler

Bj@rn Arve BonS orienterte om avtalen med Scantrade, som tidligere hadde avtale med det
som var MX-Sport i BrOnn0ysund. Det er uaktuelt for idrettslaget 6lose seg ut av avtalen.
Avtalen utl@per ved Srsskifte 2015/201,6, og B@nA vil fortsette forhandlingene med
Scantrade samt Adidas og Nike for 6 fi det beste tilbudet for idrettslaget. pi neste



hovedlagsm@te mA man diskutere hvordan man skal fordele bonusfordelen man f6r av
avtalen med Scantrade.

ldrettslaget skal kjore en ny kampanjeperiode pd treningsdrakten. En barnedrakt skal koste
300 kroner og en voksendrakt skal koste 400 kroner, Dette har vert et svert populert og
vellykket tiltak.

2. Lysprosjektet rundt Svarthopen:

Leder Espen Slotvik orienterte om arbeidet og framgangen for prosjektet, lfolge Slotvik
hdper man at lyssettingen skal vere ferdig og at det skal vere en offisiell sak med
kommunen slik at man fir avsluttet prosjektet og at kommunen da overtar anlesopt
Tidsperspektiv er pdske.

Vals

Valgkomiteen bestitt av Kenneth Normann (hdndball), iacob Horn (fotball) og Mona
Ebbesen (sv@mming), Da ingen av medlemmene i komiteen deltok pi 6rsmote orienterte
leder Espen Slotvik om arbeidet, lfolge Slotvik har det vert en enkeljobb for valgkomiteen i

5r' Alle som er pd valg istyret iarbeidsutvalget, derav leder Espen Slotvik, kasserer Ole Stian
solsem og styremedlem Bjorn Arve Bon6 har sagt seg villige til d fortsette.

L Styremedlemmer

Bj@rn Arve B0ne ble valgt som styremedlem ved akklamasjon ito 6r, fram til irsmote 2017.

Ole Stian Solsem valgt som styremedlem ved akklamasjon ito 6r, fram til 6rsmote z}t7.

Espen Slotvik valgt som leder ved akklamasjon i ett tu,fram til Srsm@te 201,6.

2. Revisor

Rita Nilsen valgt som revisor ved akklamasjon i ett 6r, fram til 6rsmOte 2016.

3. Representant til BIR

Arsm@te vedtok 6 gi hovedlaget fullmakt til 5 velge en kvinnelig representant som sammen
med leder i BIL skal vere representater i Bronn@ysund idrettsrid, ved neste hovedlagsm@te.

4. Valgkomite

Arsm0te vedtok i gi hovedlaget mulighet til 5 velge en representant fra hdndhall samt en
representant fra sv@mming, Lederne i de aktuelle undergruppene vil bli bedt om d komme
med forslag til 5 komme med hver sin representant som skal sitte i valgkomiteen.



Fotballgruppen har valgt Jacob Horn som deres representant i valgkomiteen. Jacob Horn ble
valgt som representant i valgkomiteen ved akklamasjon for ett 6r til, fram til 6rsm@te ZOt6,

Oversikt over verv i BIL 20L5:

Espen Slotvik leder

Ole Stian Solsem kasserer

Ann-Helen Moen sekreter

Bi6rn Arve BonA styremedlem

SiriAnn Knoph styremedlem

Gruppeledere:

Fotball gruppen leter etter ny leder

Hdndball Arnt Kristiansen

Sv0mming Ann-Christine Nybacka

ldrettsskolen Ken Robin Utvik

Turn Marianne Stokka Dalheim

Innebandy Kurt Arve Nilssen

Friidrett Maria Lund

BIFF Solveig Lomsdal

Badminton Ken Robin Utvik

Old oldboys KolbjOrn L@vdahl

Triathlon Hanne Reppen

Revisor Rita Nilsen gjenvalgt som revisor for ett 6r til, fram til 6rsm0te 2016

Valgkomite Jacob Horn (fotballl. ltillegg skal hindball og svomming komme med

to representanter som skal godkjennes i neste hovedlagsmOte.



Representant BrOnn0ysund idrettsrdd Espen Slotvik. I tillegg har 6rsm6tet gitt
hovedlaget fullmakt til 6 velge enda en representant, da en kvinnelig, som skal sitte
sammen med Slotvik i BlR.

Utmerkelser

ldrettsstipendet for 20L4ble tildelt lsak Helstad Amundsen

Innsatspokalen for 2014 ble tildelt Geir Arne Sandoy

Hederstegn for 20t4 ble tildelt Arnt Schj@lberg

MOte satt 21.50.



1.1 Organisasjon

Arbeidsutvalget

Gruppeledere

Revisor
Valgkomite

Representant BIR

leder
kasserer
sekretrer
styremedlem
styremedlem

Fotball Ole Inge Jenssen fratred, leter etter ny leder
HAndball Amt Kristiansen gjenvalgt
Svomming ChristineNybacka gjenvalgt
Idrettskole Espen Slotvik Ken Robin Utvik
Tum Marianne Dalheim gjenvalgt
Innebandy Kurt Nilsen gjenvalgt
Friidrett Berit Amundsen Maria Lund
BIFF Solveig Lomsdal gjenvalgt
Badminton Ken Robin Utvik gjenvalgt
O1d oldboys Kolbjorn Lovdahl gjenvalgt

Ny gruppe stafiet 201412015
Hanne Reppen Triathlon
Snorre Nicolaisen

Leder
Kasserer

Ikke aktive grupper Tae Kwondo og Volleyball

Rita Nilsen
Kenneth Normann @nndball)
Jacob Horn (fotball)
Mona Ebbesen (svomming)
Espen Slotvik

Arsmelding20l4

Espen Slotvik
Ole Stian Solsem
Ann Helen Moen
BjomArve BonA
Siri Pettersen

7.2 Tiltak for i sfyrke klubbfolelsen, erfaringer etter l. hr
I fior inngikk vi trearig hovedsponsorar,taler med Sparebankl NordNorge (SNN) og
Torghatten Trafikkselskap (TTS) til en Arlig verdi pi droyr 300.000.-
Etter f . ir er v6rt inntrykk er at dette har vnrt en stor suksess. Nrer 500 solgte treningsdrakter
har langt oversteget vire forventninger. BAde pi og utenfor arenaene har drakten blitt mye
profilert og spesielt hos den yngre garde har den blitt til et hverdagsantrekk. Tiltaket har vnrt
med pfr 6 gi klubb vhr etnytt felles identitetsloft som har bidratt til styrket samhold pi tvers av
gruppene. I tillegg har dette blitt et tydelig okonomisk bidrag inn i driften av undergruppene.



Evalueringen sammen med sponsoren viser at ogsi de er svert fomayd.med ar,-talen og at
idrettslaget fremst6r som gode ambassadorer for deres merkenavn. De er derfor med videre og
SNN vurderer ogs6 en utvidelse bide i tid og omfang.
Klesavtalen med Sportl (tidligere MX-sport) blir viderefort og det kommer i nrermeste
fremtid til e bli annonsert en ny runde med kjop av treningsdrakter slik at de som har slitt ut
eller vokst fra den gamle kan fornye seg.

1.3 Samarbeidspartnere
BIL videreforer samarbeidsavtale med Sportl og Scantrade som dekker hele idrettslaget med
alle undergrupper. Med en felles a'utale vil omsetningsgrunnlaget oke og dermed gi en netto
effekt for idrettslaget i form av skte bonuser med mer. Dette er bonuser som kan tas ut
giennom varer franevnte importor. Alle medlemmer vil ogs6 nyte godt av denne avtalen i
form av en medlemsrabatt ph20% for varer regulert av derme avtalen (bl.a. Umbro).
I forbindelse med arbeidet med den nye treningsdrakten har vi ogsi byttet Ieverandar av
trykking. Braks er den nye leverandsren og vi onsker at alle undergruppel benyfter seg av
denne ar.talen ved behov for ulike former for logo- og navnetrykk.
Som nevnt er ogsi SNN og TTS hovedsponsorer for idrettslaget.

1.4 Medlemmer
Ved utsendelse av flrskontingent for 2074 opererte vi med et medlemstall pA 760. Tilsvarende
tall for 2013 var 585. Noe av forklaringen bak denne voldsomme veksten (30%) er
sammenslAingen av fotballaktiviteten over 13 6r mellom BIL og Tjalg. I tillegg har vi fAtt
mange nye medlemmer gjennom friidrett og badminton. Hindball fortsetter veksten og ogsfl
pA idrettskolen er det vekst. Vi er med andre ord inne i en svrert positiv trend bide
aktivitetsmessig og med hensyn pi antallet medlemmer.
Det har vrert giort en betydelig jobb med 5 vaske medlemslistene for fl fi sA gode data som
mulig pA medlemsmassen. Dette er svrert viktig for 6 kunne ta i bruk de nye mulighetene med
elektronisk fakturering av kontingent og treningsavgift direkte fra NIF sitt system. Her skal
medlemsansvarlig Siri Pettersen og fagkonsulent Tony Grimstad skal ha stor takk sammen
med alle de andre medlemsansvarlige i hver enkelte gruppe. Det er ogsA av hensyn til disse
mulighetene for direktefakturering vi onsker A forenkle kontingentmodellen var til flat pris pi
hundre kroner for alle (egen sak pi 6rsmote).

1.5 Drift av laget
Det jobbes meget bra innenfor alle grupper med stor aktivitel og gladende engasjement. Vi
fremstir som et stort og allsidig idrettslag med mange ulike grupper og stor spredning i v6r
aktivitet. Dette blir lagl merke til, og vi far mange gode tilbakemeldinger b6de fra foreldre og
andre innenfor laget, men ikke minst samarbeidspartnere og andre som ser det hele fra
utsiden.

Fotball: Stor og stabil aktivitet bade sportslig og anleggsmessig. Fotballhallen har vrert i
drift hele vinteren og gitt fantastiske treningsforhold som mange misunner oss.

Handball: Okende aktivitet for hvert 6r. Stsrste gruppen innenfor laget som merker
utfordringen med sA mange aktive utovere fordelt pA mange grupper i forhold til
treningstimer. En utsettelse av Tjalghallen er vil gi en enda storre utfordring med tanke pA
treningstimer for hindball og innebandy.



Svomming: Stor aktivitet med blant annet nylig gjennomfort treningsieir i Syden.

ldrettskolen: Positiv vekst og stor aktivitet innen alle gruppene l.-3. klasse; I ho;ape 5 d -Si"'
x \ou-'ly *c;fiv1

Turn: Kun senior dametum gjenstir etter sammensliing av ungdomsgruppene i BIL og
Tjalg.

Innebandy: Idrettslagets mest stabil gruppe 6r etter 6r. Samarbeider i noen srad med
Br onnay inneb andyklubb.

BIFF: En flott gruppe med mye god aktivitet

Badminton: Har stabilisert seg med en fin treningsgjeng som samles sondagettermiddag i
idrettshallen.

Friidrett: En fin revitalisering som har etablert stor aktivitet med bide inne- og
utetrening som engasjerer mange. Gruppen har ogsi lsftet diskusjonen om anlegg inn i
kommunen.

Triathlon: Nystartet gruppe som samler folk fra flere klubber. Spennende.

old oldboys: Kolbjorn og gjengen samles til mosjon og badstue hver tirsdag.

I sum blir dette mye aktivitet og mange frivillige er med pi 5 dra lasset sammen. En stor kiapp
pi skulderen til dere alle for at dere gSar dette mulig.

1.6 Anlegg
Fotballhallen kom opp igjen i host og har vrert ti1 stor glede hele vinteren.
Friidrett har startet forstudie om friidrettsanlegg og er i dialog med kommunen.
Kommunen har ferdigstilt ny barnehage ved Frokenosen. Utleie av begge klubbhusene til
barnehager oppharte fom september. Dette gjorde at nyklubbhuset ni fi.g"r", som et
fullverdig klubbhus til glede for hele laget. Hovedlaget onsker A bidra tii driften og er i dialog
med fotball om dette.
Det gamle klubbhuset framstir ni som et problem i forhold til svrert lite bruksbehov og
betydelige kostnader med driften,bl.a.haye strsmkostnader pttgrunn av darlige vindu og
minimalt med isolering. Vi mA snarest starte en prosess med fr avklare hva vi znsker A bruke
dette anlegget til og hvilke tiltak vi skal iverksette. Dette gjelder gamle klubbhuset, men ogs6
gressbanen mi vurderes,
Lysprosjektet i Svarthopen ser ut til A bli ferdig til pflske.

1.7 Okonomi
Eget vedlegg.
Rent generelt kan vi si at alle grupper rapporterer om sunn og god okonomisk drift.

Bronnoysund 10. mars 2015

Espen Slotvik
Leder BIL



Rgp 2014 og 6u[sjett 2015

Stiftet l. september 1917



Resultat per 31. desember 2Ot4

BRON NOYSU N D I DRETTSLAG, ARBEI DSUTVALG ET

2014 Budsiett 2014

Driftsinntekter
Offentlige tilskudd
G rasrotandel
Mo mskom pe nsasjo n

LAM

Kulturmidler
Andre tilskudd

Sum offentlige tilskudd

lnterne overf6ringer mva komP

I nterne overf6ringer andre

Sum interne overf6ringer

Andre inntekter

Leieinntekt klubbhuset gressbanen

Arskontingenter
Diverse inntekter
S po nso ri n nte kte r

Sum andre inntekter

Sum driftsinntekt

Driftskostnader
Sta rtkontinge nter

Halleie/lys og varme

Premier

Leie transportmidler
Reparasjon og ved likehold bygninger

Regnska p

Kontorrekvisita

Data/EDB Kostnad

MOte, kurs, oppdatering og lignende

Annonser

Stotte til enkeltmedlemmer

St@tte til treningskler
Gaver/premier, frad ra gsberettiget

Tilskudd andre organisasjoner

Forsikringspre mie

Bank og kortgebyr

Anne n kostnad, frad ragsberettiget

Konstaterte tap pA fordringer

Sum driftskostnader
Driftsresu ltat

Re nte i n nte kt

Sum finanskostnader
Arsresultat

49 763

224 909

r95 917

151 000

62L589

31 000

190 000

100 000

65 000

30 000

416 000

30 050

238 257

99 515

6s 000

30 000

462822

Budsjett 2015

50 000

220000
100 000

70 000

70 000

510 000

201.3

-422 334
-549 544
-97L 878

-210 000

-515 000

-725 000

-106 319

-5170
-LLt 489

-180 000

-220 000
-400 000

36 000

30790
573 363

3s5 000

995 153

32 000

60 000

350 000

442000

48 000

41-712

10 000

99 712

s0 000

3s0 000

400 000

644 864 133 000 45L046 510 000

77 s96

1 000

4 000

40 000

2 000

2 000

20 000

7 000

30 000

1s0 000

25 000

25 000

12 000

200

2 000

500

1-290

L zSu

14287

734

1 813

17 494

6 456

3 690

48778
22825
10 000

11 330

r23
1 915

31 900

60000

561.257

30 200

970
1,974

13 340

3 829

4 120

233 884

3s 476

20 000

14 530

290

1,791.

s0000

2 000

2 000

20000

7 000

15 000

150 000

3s 000

15 000

300

2 000

999 257 320200 174385 358 300

-354393 -L87 200 276 66L 151 700

600

600
472

472

s00

s00
545

545

-353 848 -186 700 277 L33 t52300



Baf anse per 31. desember 2OL4

BRON NOYSU N D I DRETTSLAG, ARBEIDSUTVALG ET

Note

EIENDLER

Oml0psmidler
Fordringer

Utestdende medlemskontingent

Forskuddsbeta lt forsikring

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter, og lignende

Bankinnskudd

Sum oml0psmilder

Sum eiendler

EGENKAPIAL OG GJELD

Annen egenkapial

Sum egenkapital

Kortstiktig gjeld

LeverandOrgjeld

Sum kortsiktig gield

Sum gjeld

Sum egenkapial og gjeld

BrOnn@ysund, 10.03.2015

20L4

3 002

20t3

3 777

3 002 3777

778 639 682 965

778 639 682 96s

781 64t 686742

35s 059 668712

355 0s9 668712

426 582 18 030

426 582 18 030

426s82 18 030

78L64t 686742



BRONNOYSUND IDRETTSLAG _ ARBEIDSUTVALGET

Noter til regnskapet 2014

Regnskapet fsrt etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbesterntnelser for smfl' organisasjonsledd av
28-1 1 -200-l , ifr. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitds lov, g2- I 1 .

Regnskapsprinsipper
Regnskapet er bokfsft etter regnskapsprinsippet i S 3-2, det vil si at inntekter bokfores nlr de er opptjent,
kostnader bokfores nir de er phlopt. Kontoplan er omarbeidet for innevrerende flr i den hensikt i fremme en

felles mal for rapportering fra alle gruppene. Overforinger til gruppene er fsft som inntektsreduksjon hos
arbeidsutvalget og inntekt pfl de enkelte grupper.

Notel Tilskudd (kto. 3400,3443)
Tilskudd I ststle fra kommune, Norsk tipping og Norges idrettsforbund osv. el fort som driftsinntekter i
regnskapet pi folgende kontoer:

Tils kudd Konto 2014 Kto 2013
Oppstart 340( rl 000

Gasrotandel 341( 49',763 34t0 30 050

LAM midler 3Ml 195 91'7 3441 99 515

Kulturmidler 344( 3442 65 000

Moms Komp. 344C 224909 3440 23825'1

Bamefattigdom 3443 r40 000 3443 30 000

STM 621 589 462 822

Note 2 Interne overforinger (Overforing til gruppene)
Fordeling av mva kompensasjonsmidler fra NIF, med fordeling ihht omsetningstall fra gruppenes regnskap. Det
vises for owigtil arbeidsutvalgets og gruppenes regnskap, samt vedtak som ligger til grunn for utforte
overforinger.

Andre overfsringer er gruppeoppstartsmidler og ovrigokonomisk stotte

Note 3 Registrerte medlemmer 2014
Iflg medlemsregisteret er det medlemmer-



Resultat per 31. desember 2OL4

BR@N NOYSU N D I DRETTSLAG

Driftsinntekter
Arrangementsinntekter, billetter, kiosksalg

Stevneinntekter, billetter
Bl Lbussen

Sponsorinntekter avgiftsfrie

Offentlig tilskudd/refusjon

G rasrota ndel

Momskompensasjon

LAM

Kulturmidler

An leggsm id le r/d rift s mid le r

Andre tilskudd

Leieinntekt klubbhus

Leieinntekt telt
Refusjon idrettskrets

Arskontingenter
Treningsavgift
Egena nd ler

Gebyr purringer

Diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Sta rtko ntige nte r

Lagavgift cup

Stevne utgifte r sv@m m ing/fri id rett
Premier

Dommerutgifter
Adm utg.

Forbruk av varer ved arr

LOnn til ansatte

Avskrivninger bygg

Lokaler, leie, renovasjon og stgrm

Leie transportmidler
I nve nta r

Overtrekksdress A-lag, junior og damelag

Utstyr A-lag

Utstyr damelag

Utstyr aldersbestemt

Reparasjon og vedlikehold bygninger

Honorar regnskap

L@nn selvstendig neringsdrivende

Kontorkosnader

Mote, kurs, oppdatering og lignende

Drivstoff tra nsportm id le r

Vedlikehold tra nsportmid le r

Forsikring, transportmid le r

note 2074

2

2

2

2

2

2

2

1237 047

67 510

r4t92L
625 598

11 000

49 763

224929
195 917

2s 000

370 000

182 565

217 669

192940
16 896

30 790

1,4r330
260 515

595 848

4587 238

281, !57
Lt7 r40
44 0t0

r58 r32
s1 950

631945
8 260

36 049

L47 2L9

14 570

68 062

3 560

t7 057

1s 866

77 335

950 533

30 200

86 869

16 965

44 4tt
45 437

91954
L4 916



Reisekostnad

Annonser

Stotte til enkeltmedlemmer

St@tte til treningskler
Med lemskontingent

Gave r/pre mier, frad ra gsbe rettiget

Kretsavgift

Tilskudd andre organisasjoner

Forsikringspremie

Bank og kortgebyr

An nen kostnad, frad ragsberettiget

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Fi nansi nntekt/fi nanskostand

Rentein ntekt, skattefri

Annen rentekostnad

Sum finasinntekt/fina nskosta nd

Arsresultat

650 428

15 509

4r20
233 884

6 950

39 693

1782L6

20 000

57 362

4931
23 51_0

4 188 310

398 928

6 206

206 1s2

199 946

L98982



Baf anse per 31. desember 2OL4

BRON NOYSU N D I DRETTSLAG

EIENDLER

Anleggsmidler

Anlegg under oppf6ring

Snoscooter

Sum anleggsmidler

Oml0psmidler
Fordringer

Interne fordringer
Utest6ende med lemskontingent

Opptjente, ikke fa ktu rerte d riftsin nte kter
Forskuddsbeta lt forsikri ng

Andre forskuddsbetalte kostnader

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter, og lignende

Ko nta nte r

Bankinnskudd

Sum oml@psmilder

Sum eiendeler

EGENKAPIAL OG GJELD

Annen egenkapial

Sum egenkapital

Langsiktig gjeld

L6n Spabank 1

L6n Dnb

Sum langsikig gjeld

Kortstiktig gjeld

Leverand@rgjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapial og gjeld

Note 20t4

3 156 605

30 000

3 186 605

2 038

21.I20
2 4r8

25 576

10 968

1 672 2sO

1,683 2t8

4 89s 399

798 3t9
7983L9

3 155 605

380 744

3 535 349

s6073r
560 731

560 731

4 895 399

Br0nnoysund, 10.03.2015



Noter 2014
BRONNOYSI]ND IDRETTSLAG

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er farl elter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for sm6 organisasjonsledd

av 28-71-2007 , jf-r. Norges idreffsforbund og olympiske og paralympiske komitds lov, $2-1 1.

Regnskapet er bokfsrt etter regnskapsprinsippet i $ 3-2, det vil si at inntekter bokfores nir de er opptjent,

kostnader bokfores nar de er ptlopt. Rutiner for periodiseringer mi imidlertid utvikles.

Regnskapet omfatter folgende grupper/avd. .

01 Arbeidsuwalg

03 BIL hindball
04 BIL svomming

05 BIL idrettsskole

06 BIL innebandy

07 BIFF
08 Turn

09 Friidrett
10 Badmhton

Alle avdelinger unntatt BIL bussen er farl av regnskapsforer. Dette er andre flr med mil om at flrsregnskapet skal

omfatte hele virksomheten til organisasjonsleddet. Arbeidet med 6 sammenfatte alle ledd/grupper har vrft preget

av korte fiister og ulike rutiner. Arets arbeid har gitt erfaring til 6 utvikle et irsregnskap som gir et riktig

skonomisk bilde av den aktiviteten som hele organisasjonsleddet har. Alle driftskostnader er med. Investeringer i

hall og hallregnskap er ikke med. Hallregnskapet blir sannsynligvis slutfort ilapet av 2015.

Note I Bankinnskudd
Bankinnskudd omfatter i alt23 forskjellige konti i Sparebank 1 Nord-Norge, Helgeland sparebank og DNB.

Note 2 Offentlige tilskudd
Tils kudd Konto 2014 Kto 20 1J

Oppstarl 340 11 000

Crrasrotandel 341( 49 763 34t0 30 05(

L{M midler 3441 t95 917 3441 99 515

Kulturmidler 3444 25 000 )ffiL 65 00(

Moms Komp 344C 224909 3440 238257

Bamefattigdont 3M3 140 000 3443 30 00(

Anleggsmidler 3444 370 000

sul\,| I 016 589 462 822

Note 3 Hall
Lin pfl hallen er tatt med i regnskapet fra og med 2014. HalIen er bokfsrt som anlegg under oppforing og er

balansefort med samme verdi som linesum

Note 4 Kunstgress

Lin kunstgress

Note 4 Registrerte medlemmer 2013
Iflg medlemsregisteret er det _ medlemmer


