
 

 

ÅRSMØTE I HØNEFOSS SPORTSKLUBB 2023 
 

TIRSDAG 21. MARS 2023 KL: 19.00 

 

SAKLISTE: 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede 

2. Velge dirigent 

3. Velge sekretær 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne innkalling 

6. Godkjenne saklisten  

7. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

8. Regnskap. Revisors beretning og kontrollutvalgets beretning 

9. Innkomne forslag og saker 

a. Fullmakt til Hovedstyret til å velge styre i gruppene 

b. Lagerbygg, toaletter og kiosk i tilknytting til kunstgressbanen  

c. Endring av lov §10 (3) 14b 

10. Fastsette medlemskontingent og fullmakt til gruppene til å fastsette 

treningsavgifter. 

11. Organisasjonsplan 

12. Budsjett  

13. Valg 

a. Styre med leder, nestleder og seks styremedlemmer. 

b. Kontrollutvalg med leder og ett medlem. 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 

oppnevne representantene. 

d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

14. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap  



 

 

Sak 2.Velge dirigent 
Forslag: Anders Leine 

 

Sak 3. Velge sekretær  
Forslag: Lill Heidi Tinholt 

 

Sak 4. Velge to representanter til å underskrive 

protokollen 
Forslag:   

 

  



 

 

 

Årsberetning fra Hovedstyret Hønefoss Sportsklubb 2022 

 

 

Hovedstyret i Hønefoss Sportsklubb har i den siste perioden bestått av: 
 

Leder     Per Inge Bjerkseter 
Nestleder    Richard Haugen 

Styremedlem   Lill Heidi Tinholt 

Styremedlem   Ole Ragnar Dihle 
Styremedlem   Svein-Inge Pilskog 

Styremedlem   Heidi Halvorsen 
Styremedlem   Anders Leine 

Styremedlem   Stine Marie Alme 
 

Dessverre måtte Stine Marie Alme fratre styret på grunn av sykdom. 
Leder har fungert som økonomiansvarlig. Nestleder Richard Haugen er 

leder i fotballgruppa. Svein-Inge Pilskog ble valgt som leder for 
Håndballgruppa, men overlot i løpet av året ansvaret til Ole Ragnar Dihle. 

Heidi Halvorsen er leder i boksegruppa. Lill Heidi Tinholt har vært 
barneansvarlig og fulgt opp allidretten. Hun har også vært sekretær i 

styret. Anders Leine har ansvaret for politiattester og fått ansvar for å 
følge opp vedtektene til klubben.  Mens Stine Marie Alme var med i styret 

var hun Web-ansvarlig. Leder Per Inge Bjerkseter er ansatt i 15% stilling 

for å føre regnskapet for klubben. Denne rolleblandingen er opplyst til 
årsmøte før han ble valgt.  

 
Begynnelsen av året 2022 var fortsatt preget av Covid. Det førte til at vi 

mistet mange medlemmer i denne perioden. Håndballen har greid å bygge 
opp antall medlemmer i 2022, ved at mange har kommet fra andre 

klubber. Fotballen har mistet en del medlemmer, mens boksingen har fått 
nye medlemmer slik at de har noenlunde like mange medlemmer. 

 
Siden siste årsmøte er det gjennomført syv styremøter. Gruppene har 

utfordringer med å besette sine styrer i 2022. I Håndballen var det mange 
som skulle gå av ved siste årsmøte. Det ble problemer å etablere et nytt 

styre, slik at de gamle styremedlemmene og styreleder tok en ny dugnad 
for gruppen. Det er nå etablert et håndballstyre som vi regner vil fungerer 

veldig bra i 2023. Fotballen har også problemer med å få inn 

representanter i styret. Her vil vi arbeide videre med å etablere et 
effektivt fotballstyre. I Boksegruppen er det nesten umulig å få engasjert 



foreldrene i driften av gruppen. Derfor må de gamle traverne sørge for at 

boksegruppen skal fungere.  
 

Etter en del år med aktivitet i allidretten var det utfordringer med få barn 
som var interessert i å starte med allidrett. Vi har derfor ingen fungerende 

gruppe per nå, men styret vil arbeide for å etablere den igjen.   
 

 
I 2022 har hovedoppgaven vært å realisere kunstgressbane. Vi har nå 

greidd å finansiere banen. HSK vil få et langsiktig lån fra 1,75 til 2,5 
millioner kroner. Vi har fått tilskudd/gaver fra Sparebankstiftelsen 

Ringerike og Hadeland, Skue Sparebank, Viken fylkeskommune og 

Ringerike kommune i tillegg til spillemidler og MVA kompensasjon. HSK vil 
bruke 600 tusen kroner av sin egenkapital på kunstgressbanen hvorav 

300 tusen er fra utbytte til Tolpinrud SA. Ringerike kommune har gitt 
lånegaranti på vårt behov for lån. Vi ønsker å søke om tilskudd for å 

bygge lager- og toalettbygg i tilknytting kunstgressbanen. I forbindelse 
med bygging av kunstgressbanen vil vi også oppgradere 5’er banen og 

parkeringsplassen. Samtidig vil barnehagen oppgradere uteområdet. 
Arbeidet vil starte opp etter påske.  

 
Sparmax har starter opp arbeidet med reguleringsplanen for sin tomt og 

fotball-løkken. Vi vil få solgt fotball-løkken når reguleringsplanen er 
godkjent. Salgssummen vil bli brukt til å dekke det langsiktige lånet på 

kunstgressbanen.     
 

Klubben har vært svært delaktig i diskusjon for bruk av Schjongslund. 

Foreløpig er planen med å bygge nytt garderobebygg utsatt. Planene med 
utbygging av ny ishockeyhall vil påvirke beachbanene, og vi følger opp at 

dette blir tatt hensyn til i planleggingen. Vi er villig til å flytte banene 
innenfor Schjongslund, men vi må få til en erstatning som er like god som 

dagens baner. Vi har beachbanene sammen med Heradsbygda HK.  
 

HSK hadde per 20.02.2023 registrert 369 medlemmer. Dette er 48 flere 
enn fjoråret. Det er håndballen som har greid å øke antall medlemmer fra 

2021. Fotballen har mistet noen medlemmer.   
 

Per Inge Bjerkseter sitter i styret for Norges Håndballforbund – Region 
Sør. Han er også medlem av kontrollutvalget i Viken Idrettskrets og i 

Ringerike Idrettsråd. 
 

Økonomien i Hønefoss SK er fortsatt meget bra, selv om vi gikk 

underskudd i 2022. Underskuddet for 2022 ble på 264 794 kroner.  
Klubben har nå en egenkapital på 2 550 046 kroner. Alle gruppene 

arbeider bra med å skape inntekter, noe som gir en sunn økonomi.  
I 2022 gjennomførte vi ikke vårt tradisjonsrike julelotteri. Styret vil 

vurdere om dette skal gjeninnføres igjen i 2023. Klubben bør likevel 
arbeide med å skaffe mer sponsorinntekter. Klubbens største sponsorer er 

Skue Sparebank, RingeriksKraft og Sparebank 1 Ringerike Hadeland. 



 

Styret vil igjen takke den enkelte tillitsvalgte, trener og støtteapparat i 
Hønefoss Sportsklubb for arbeidet som alle har nedlagt det siste året. Det 

har vært en vanskelig tid for dere alle.  
 

For mer detaljert informasjon vises det til hvert enkelt gruppe sine 
årsmeldinger. 

 
Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet i året som kommer og 

håper det etter hvert vil bli et mer normalt år! 
 

 

Hønefoss, 15. mars 2023 
Hovedstyret 



 

 

 

Årsrapport 2022 

Gruppeleders årsmelding for HSK Håndball 

 

Styret har i 2022 bestått av: 

      

Ole R Dihle       Leder 

Anne Mette Fagerås     Nestleder 

Janne Svenskerud      Dommeransvarlig 

Solveig Eri Dihle      Økonomiansvarlig 

Svein Inge Pilskog      Sponsoransvarlig 

Unni Skøien        Styremedlem 

Yngve Thoresen      Styremedlem 

 

  

Styrets arbeid 

Styret har gjennomført totalt 10 fysiske styremøter, samt flere arbeidsmøter på Teams. 

Utover dette har styret kommunisert godt på messenger og mail, og styret har jobbet godt sammen.  

 

Spillergruppe og ettervirkninger Covid-19 (Korona) 

I perioden med sterkt redusere treningsmuligheter var det flere spille som falt ifra. Dette gjaldt i stor grad 

eldre spillere, hvor treningsmulighetene var svært begrenset.  

I yngre klasser har medlemstallet vært forholdsvis stabilt, og gjennom sesongen har det kommet til spillere 

både fra Jevnaker og Haugsbygd. Så det totale medlemstallet av aktive spillere er økt gjennom året.  

 

Frivillige i HSK 

Som ett resultat av beslutningen om å rekruttere trenere i egen klubb i 2020, er det gledelig at vi ved 

utgangen av 2022 har 14 hoved/assistentrenere som er med i ulike lag.  

Dette er en økning fra 11 ved utgangen av 2021.  

Det er fortsatt utfordrende å engasjere til frivillige dugnader og innsats. Dette har blitt vanskeligligere etter 

pandemien, og er utfordrende for oss som breddeklubb, da vi er avhengig av at alle stiller opp for at barn og 

unge skal ha ett godt fritidstilbud innenfor idretten. 

 

 

 



 

 

 

Økonomi 

Det ble i styret fattet vedtak i april 2022 om å kjøpe nye drakter til alle lag. Dette fordi mange av de yngre 

lagene arver drakter, og disse var nå utslitt. Denne kostnaden har medført at styret har hatt ett underskudd i 

2022 på ca. 110.000,- Dette var ett planlagt underskudd, og er godt ivaretatt ift. videre handlingsrom. 

Enkelte lag har underskudd i regnskapet for 2022, alle lagene har selv kontroll over hva som forbrukt. Mye av 

underskuddet er på bakgrunn av påmeldinger til cup skjer på høsten og innbet kommer våren, men på nytt 

regnskapsår. Spesielt kan nevnes J2007 som har ett stort underskudd som skyldes forhåndsbetaling av Cup 

deltagelse sommer 2023 (Grannolers i Spania). Dette underskuddet dekkes inn av egenandeler, og vil bli 

synelig i regnskapet for 2023.  

 

Sosialt 

Under pandemien var det ingen sosiale aktiviteter som ble gjennomført i HSK pga. myndighetspålegg. Dette 

pålegget ble opphevet, og i 2022 er det gjennomført mange sosiale samlinger for flere lag, og også cup 

deltagelser. Dette er viktig for å ivareta det sosiale samholdet, og betyr veldig mye for trivsel i lagene.  

 

Samarbeid 

HSK har i sesongen 2022/2023 hatt samarbeidslag med Heradsbygda Håndball Klubb i J2006/J2007 og 

Junior. Dette har vært ett vellykket samarbeid, og klubbene samarbeider også godt rundt Beachanlegget.  

Før oppstart sesongen 22/23 fikk HSK 8 spillere fra J07 fra Jevnaker, og ved utgangen av 22 kom det 8 

spillere fra J09 Haugsbygd. Alle spillere er kommet godt inn i sine respektive lag, og stemningen er god. 

 

Viktige saker  

Det er gjennomført flere møter på tvers av idrettene i Schjongslunden, både i forbindelse med bygging av ny 

ishall og utbedring av Ringeriksgata.  

 

Det er i forslag til reguleringsplan for Schjongslunden at nytt Beachanlegg skal etableres ved siden av der det 

ligger i dag. Ringerike Kommune har senest 31.01.2023. bekreftet at HSK og HHK vil bli involvert i dialog 

rundt dette arbeidet. 

 

Sportslig 

Alle lag med tellende tabeller gjør det bra i sine alderstrinn, og det sportslige nivået er godt. Mange deltar på 

SPU samlinger (J08 og J07), By lag (J07) og Regionale landslagssamlinger (J07). I tillegg har 2 spillere fra 

HSK deltatt på landslagssamlinger i Beach for J06/07 i 2022, og en spiller var også med til EM i Tsjekkia. 

Seniorlagene våre er delt på 4`og 5` divisjon, og senior 4` div. kjemper om opprykk.   

HSK Håndball - Leder Ole Ragnar Dihle 



 

 

 

Årsrapport 2022 

Gruppeleders årsmelding for HSK fotball 

 

Styret har i 2022 bestått av: 

      

Richard Haugen      Leder 

Stine Alme (fratrådt)     Nestleder 

Hans Henrik Holm      Dommeransvarlig 

Cahtrine Gulliksen      rekruttering/styremedlem 

 

  

Styrets arbeid 

Styret har gjennomført totalt 4 fysiske styremøter, styret har jobbet godt sammen.  

Leder har vært representant inn i regionalt «samarbeidsforum» der fokus har vært samarbeid mellom 

klubbene og fokus på rekkrutering og hvordan holde barnra lengere i fotballen, og holde de i distriktet. 

 

Spillergruppe 

Det er per 31.12 fire alderstrinn i fotballen. 

G 2008 samarbeid med HIL 

G 2010 

G 2013 

G 2015 

Lagene har deltatt på flere Cuper blandt annet knøttefestivalen og Ringerikskraft cup 

Vi hadde rekrutteringdag tidlig høst, der møtte det opp 10 stykker, men pga manglende engasjemang hos 

foreldre forsvant disse til HBK 

 

Frivillige i HSK 

Henger meg på håndball her. 

Det er fortsatt utfordrende å engasjere til frivillige dugnader og innsats. Dette har blitt vanskeligligere etter 

pandemien, og er utfordrende for oss som breddeklubb, da vi er avhengig av at alle stiller opp for at barn og 

unge skal ha ett godt fritidstilbud innenfor idretten. 

 

 

 



 

 

 

Økonomi 

Alle lag har grei økonomi. 

Det ble kjøpt inn ny gressklipper til klubben i 2022 

Sosialt 

Lagene har organisert dette selv 

 

Kurs opplæring 

HSK hadde seks stykker på klubbdommerkurs 3 stk på grasrottrener del 1 og 2 

 

Viktige saker  

Bygging av kunstgressbane på Tolpinrud 

 

Sportslig/trening 

Lagene har forskjellige ambisjoner og er godt fornøyd med årets resultater.. 

Lagene har i sommerhalvåret trent ute på Tolpinrud/HIL stadion(g2008), høst/vinter i kunstgresshaller hos 

HBK og HIL samt på AKA arena. 

G 2008 har økt med en trening hos Hil med coerver trening (Trening som HIL bruker) en dag i uka 

HSK fotball - Leder Richard Haugen 



Årsmelding for Hønefoss sportsklubb Boksegruppa 

 

Det har iløpet av året tatt seg opp med medlemmer som trener fast. Vi har 

fortsatt 14 års aldersgrense og syntes det fungerer best. Det er vanskelig og 

kombinere de som er under 14 år med de eldre, samt at vi er avhengig av at 

utøverene klarer å trene noe selvstendig. 

Stein Arve Olsen som har vært vår hovedtrener de siste årene, har gjort en god 

jobb med å få stabile utøvere som gjør yter sitt beste.   

Vi har som tidligere hatt felles treninger for begge kjønn og det har fungert helt 

greit.   

Vi har slitt litt med medlemssystemet da dette stadig har vært i endring, men 

satser på at det vil gå seg til på sikt.  

Vi kjøpte i fjor også inn en del nytt utstyr som kommer nye utøvere, samt de med 

veldig trang økonomi til gode.  

 

Heidi Halvorsen 

Boksegruppa  
 



















Sak 9 a Fullmakt til Hovedstyret til å velge styre i 

gruppene 
I henhold til HSKs lov § 13, 2a, skal styret i gruppene velges på årsmøtet eller oppnevnes av 

hovedstyret etter fullmakt fra årsmøtet.  

Dersom det skulle skje endringer i et gruppestyre i løpet av perioden, mener Hovedstyret det 

vil være tungvint å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å få valgt nytt styremedlem. Det vil 

være en betydelig mer fleksibel løsning om dette kan gjøres av Hovedstyret. Hovedstyret 

foreslår derfor for årsmøtet å gi Hovedstyret fullmakt til å oppnevne styre i gruppene. 

Forslag: 

Hovedstyret i HSK gis fullmakt til å velge styre i gruppene. 

Sak 9b Lagerbygg, toaletter og kiosk i tilknytting til 
kunstgressbanen. 
Klubben har i forbindelse med tilbudet på kunstgressbane, fått tilbud på å bygge et lager- og 

toalettbygg på 100 m2, fordelt med 50 m2 på lager og 50 m 2 på toalett. I tillegg ligger det i tilbudet å 

bygge kiosk og toalett på 20m2. Byggekostnadene er estimert til 3,0 millioner kroner, men vi har fått 

tilbud om å bygge det for 1,9 millioner kroner. Rabatten vil være på 1,1 millioner kroner. Byggene er 

beregnet finansiert på følgende måte: 

1. Tilskudd fra blant annet Sparebankstiftelsen på 1,5 millioner kroner 

2. Spillemidler for lagt på 300 tusen kroner 

3. Egenkapital på 100 tusen kroner 

Garasjene i klubbhuset er for små til å inneholde det utstyret vi forventer å ha for å vedlikeholde 

kunstgressbanen.   Det er også behov for å ha toaletter i forbindelse med banen, inkludert  

handikaptoalett. I tillegg ønsker vi å ha en kiosk.  

Styret mener at det er et godt forslag å prøve å utnytte den rabatten vi kan oppnå. Det har vært 

dialog med Sparebankstiftelsen Ringerike og Hadeland, og det bør være god sjanse å få dette 

tilskuddet.  

Forslag: 

Styret får i fullmakt til å bygge lagerbygg med toaletter og kiosk i tilknytting til kunstgressbanen. 

Forutsetningen er at man får tilskudd, og at bruk av klubbens egenkapital er maksimum på 300 tusen 

kroner.   

Sak 9c Endring av lov §10 (3) 14b 
Ved en inkurie ble §10 (3) 14b oppdatert feil i forhold til gammel lov da styret oppdaterte loven i 

november 2022. Varamann ble uteglemt.   

Dagens tekst: Kontrollutvalg med leder og ett medlem 

Ny tekst: Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem 



Sak 10 Fastsettelse av medlemskontingent 
Det er en del medlemmer som har større og større problemer med å betale 

medlemskontingent og treningsavgift. For treningsavgift kan klubben bestemme å ikke 

fakturere treningsavgift til de som har dårlig råd, mens medlemskontingent må være betalt 

for å være registrert medlem. Derfor er det ønskelig å redusere medlemskontingenten og 

øke tilsvarende på treningsavgift. For boksing og fotball er det tenkt å gjøre i 2023, mens for 

håndballen er det tenkt å gjøre for sesongen 2023/24.  

Forslag: Medlemskontingenten reduseres for 2023. Det foreslås at kontingenten skal være 

100 kroner for enkeltmedlemskap og hovedmedlemskap. Familiemedlemmer utover 

hovedmedlemmet betaler kr 50 per ekstra medlem. 

 

  



Sak 11 Organisasjonsplan 
 

HØNEFOSS SPORTSKLUBBS ORGANISASJONSPLAN 

Hønefoss sportsklubb er organisert som organisasjonsskissen under viser: 

 

 

Hovedstyret 
Hovedstyret består av leder, nestleder og seks styremedlemmer. Disse blir valgt på årsmøtet iht 

vedtektenes §10. Blant styrets medlemmer skal det være en barneidrettsansvarlig og en 

politiattestansvarlig. Det bør tilstrebes at lederne av gruppene er medlemmer av Hovedstyret. 

Fotballgruppa 
Fotballgruppa ledes av et styre på minst tre personer, herav leder, nestleder og økonomiansvarlig. 

Styret bør også ha sportslig kontakt, sekretær, materiellansvarlig og ett styremedlem. 

Håndballgruppa 
Håndballgruppa ledes av et styre på minst tre personer, herav leder, nestleder og økonomiansvarlig. 

Styret bør også ha sportslig kontakt, dommeransvarlig, sponsoransvarlig, spillerrepresentant fra 

junior/senior og ett styremedlem. 

Boksegruppa 
Boksegruppa ledes av et styre på minst tre personer, herav leder, sportslig leder og 

økonomiansvarlig.  

Barneidrettsgruppa 

Barneidrettsansvarlig i klubbens Hovedstyre ivaretar gruppa. Representanten skal sikre forankring av 

rettigheter og bestemmelser om barneidretten i klubbens styre og undergrupper. Representanten 

skal sikre at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangementer. 

Tolpinrud SA 
Styret i Tolpinrud SA har ansvaret for drift av barnehage og garderobeanlegg på Tolpinrud Stadion. 

Styret har også ansvar for utviklingen av Tolpinrudområdet. Det er egne vedtekter for Tolpinrud SA. 

Tolpinrud SA ledes av et styre på 4 personer som velges på årsmøtet i SA. 

Hovedstyret

Fotballgruppa Håndballgruppa Boksegruppa Tolpinrud SA Barneidrett



Budsjett 2022 Regnskap 2022 Budsjett 2023 Hovedstyre Fotball Boksing Håndball
Driftsinntekter
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig -                                

3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig 205 000                        194 840,00                  255 000                        30 000                  225 000                

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 35 000                          12 200,00                    10 000                          10 000                  

3110 Salg Salva 5 000                            14 800,00                    -                                -                        -                        

3112 Salg Utstyr -                                -                        

3200 Kiosk -                                1 105,00                      -                                -                        

3210 Billettintekter -                                -                                -                                -                        

3211 Andre interne salg -                                -                                -                                -                        -                        

3250 Stevne og arrangementinntekter 242 000                        274 087,00                  253 000                        3 000                    250 000                

3254 Spond 7 000                            67 782,98                    66 000                          6 000                    60 000                  

3260 Dugnader 105 000                        58 688,56                    100 000                        -                        100 000                

3261 Klesinnsamling -                                9 002,00                      10 000                          10 000                  -                        

3270 Egenandel Utstyr 45 000                          5 200,00                      30 000                          30 000                  

3271 Egenandel Cup 68 000                          52 680,00                    70 000                          70 000                  

3272 Egenandel Treningsleir 30 000                          -                                -                        

3274 Div Egenandel 120 000                        -                                -                                -                        

3400 Grasrotandel Norsk Tipping 130 000                        121 760,05                  130 000                        130 000                -                        

3410 Momskompensasjon 104 000                        111 608,00                  156 000                        17 000                  18 000                  1 000                    120 000                

3411 Lokale aktivitetsmidler 174 000                        148 533,00                  176 000                        50 000                  6 000                    120 000                

3440 Tilskudd kommune 14 650,00                    20 000                          4 800                    1 000                    14 200                  

3450 Tilskudd Særforbund -                                -                                -                                -                        

3700 Provisjonsinntekter -                                -                                -                                -                        

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 50 000                          15 632,00                    15 000                          -                        15 000                  

3910 Utbytte Tolpinrud SA -                                -                                300 000                        300 000                -                        

3911 Gave 30 000                          13 090,00                    10 000                          10 000                  -                        -                        

3920 Medlemskontingenter 89 200                          94 550,00                    35 200                          200                       7 000                    1 000                    27 000                  

3930 Treningsavgifter 331 900                        299 900,00                  367 000                        55 000                  12 000                  300 000                

3950 Loddsalg 134 000                        52 985,00                    182 500                        -                        30 000                  2 500                    150 000                

3951 Bingoinntekter 25 000                          143 285,00                  140 000                        140 000                

3961 Interne overføringer Gruppe -                                -                                -                                -                        -                        -                        -                        

Totalt driftsinntekter 1 930 100            1 706 378,59      2 325 700            607 200         203 800         23 500           1 491 200      

Driftskostnader
4300 Innkjøp varer for videresalg -6 500                           -52 443,85                   -6 500                           -6 500                   

5000 Lønn til ansatte -367 300                      -396 692,58                 -410 000                      -110 000              -                        -300 000              

5092 Feriepenger -22 900                        -38 177,09                   -41 800                        -11 200                -30 600                

5400 Arbeidsgiveravgift -27 100                        -27 591,90                   -28 400                        -13 600                -14 800                

5405 Arbeidsgiveravgift feriepenger -1 400                           -2 814,87                     -2 900                           -1 400                   -1 500                   

5510 Reisekostnader Trener/lagleder -7 000                           -36 836,52                   -15 000                        -15 000                

Budsjett 2023 Hønefoss Sportsklubb



Budsjett 2022 Regnskap 2022 Budsjett 2023 Hovedstyre Fotball Boksing Håndball

Budsjett 2023 Hønefoss Sportsklubb

5900 Gaver -15 000                        -1 664,00                     -                                -                        

6010 Avskrivninger maskiner -3 258,00                     -13 000                        -13 000                

6010 Avskrivninger  kunstgressbane -140 000                      -140 000              

6300 Leiekostnader Hall osv -65 650                        -71 980,00                   -75 000                        -40 000                -35 000                

6540 Inventar -10 000                        -                                -5 000                           -5 000                   -                        

6545 Datautstyr -20 000                        -                                -20 000                        -5 000                   -15 000                

6550 Driftsmaterialer -                                

6560 Rekvisita -20 000                        -7 620,50                     -20 000                        -5 000                   -15 000                

6580 Idrettsutstyr -91 000                        -116 628,40                 -135 000                      -                        -25 000                -10 000                -100 000              

6581 Drakter -40 300                        -109 957,84                 -45 000                        -5 000                   -40 000                

6582 Treningsdresser -150 000                      -19 116,24                   -25 000                        -5 000                   -20 000                

6583 Dommerutstyr -15 000                        -                                -10 000                        -10 000                

6600 Drift Tolpinrud -50 000                        -66 746,83                   -50 000                        -10 000                -40 000                -                        

6700 Revisjons og regnskapshonorarer -12 500                        -12 125,00                   -18 200                        -18 200                -                        

6720 Kurs og utdanning -54 000                        -45 105,00                   -42 500                        -2 500                   -40 000                

6790 Annen fremmedtjeneste -2 250,00                     -                                

6800 Kontorrekvisita (Res) -4 000                           -5 000,00                     -5 000                           -5 000                   -                        

6810 Datakostnad -20 000                        -38 114,74                   -40 000                        -40 000                -                        

6820 Trykksaker -2 000                           -                                -                                -                        -                        

6850 Annonsering -26 000                        -                                -                                -                        -                        

6890 Annen kontorkostnader -5 000                           -                                -                                -                        -                        

7110 Dommergodtgjørelse -115 900                      -148 821,13                 -150 000                      -4 000                   -146 000              

7141 Reisekostnader Lag -8 000                           -69 552,00                   -70 000                        -70 000                

7142 Deltakerkort Turening/Overnattinger -327 000                      -212 136,08                 -220 000                      -220 000              

7162  Bevertning Møter og reiser -54 000                        -45 001,39                   -45 000                        -5 000                   -40 000                

7321 Kostnader Lodd og dugnader -22 000                        -25 169,00                   -22 000                        -22 000                -                        

7322 Reklame drakter osv -                                -4 800,00                     -                                -                        

7395 Øreavrunding -                                -0,78                             -                                -                        -                        

7400 Klubbkontigent -24 100                        -12 964,00                   -23 000                        -9 500                   -10 000                -3 500                   

7415 Påmelding serier, turneringer etc -176 300                      -225 289,23                 -222 000                      -22 000                -200 000              

7420 Bøter og gebyr Særforbund -1 000                           -10 750,00                   -1 000                           -                        -1 000                   

7430 Gaver, ikke fradrag -18 000                        -9 897,65                     -13 000                        -3 000                   -10 000                

7460 Lisenser -27 700                        -25 040,00                   -25 000                        -25 000                

7470 Overganger -17 000                        -8 725,00                     -10 000                        -                        -10 000                

7500 Forsikringspremier -11 000                        -14 752,00                   -12 000                        -12 000                -                        -                        

7700 Avslutninger og andre arrangement -73 500                        -11 268,78                   -29 000                        -9 000                   -20 000                

7770 Bank og kortgebyrer -15 500                        -14 059,88                   -14 500                        -8 000                   -                        -6 500                   

7771 Gebyr Buypass -7 266,31                     -11 000                        -                        -2 000                   -500                      -8 500                   

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -4 000                           -8 007,00                     -                                -                        

7830 Konstaterte tap på fordringer -                                -42 485,00                   -                                -                        

7831 Tap på fordring (Avsatt) -10 000                        -21 673,00                   -10 000                        -10 000                
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Totalt driftskostnader -1 937 650           -1 971 781,59     -2 025 800           -414 400        -177 000        -20 500          -1 413 900    

Driftsresultat -7 550                   -265 403,00        299 900                192 800         26 800           3 000              77 300           

Finansielle Inntekter/Kostnader 1 200                    608,30                  -160 000              -160 000        -                  -                  -                  

Årsresultat -6 350                   -264 794,70        139 900                32 800           26 800           3 000              77 300           



 
        
 

Sak 13 Valg 
 
Valgkomiteens innstilling  
 

Hovedstyre: 
Leder: Per Inge Bjerkseter – Gjenvalg  
Nestleder: Richard Haugen – Gjenvalg 
Styremedlemmer: 
Heidi Halvorsen – Gjenvalg  
Anders Leine – Gjenvalg 
Svein Inge Pilskog – Gjenvalg 
Thomas Fransrud – Ny 
Marthe Løkke-Sørengen – Ny 
– Ny 
 
 
Kontrollutvalg: 
Leder: Erik Sandsbakk – Gjenvalg 
Medlem: Per Kristian Larsen – Gjenvalg 
Varamedlem: Heidi Muggerud - Gjenvalg 
 

Styrets forslag til valgkomite 
 
Lill Heidi Tinholt – Leder  
Ole Ragnar Dihle - Medlem 
Hilde Myrhagen  - Medlem 
Varamedlem 
 

Sak 14 Engasjere revisor til å revidere 
idrettslagets regnskap 
 
Styret foreslår at BDO med statsautorisert revisor Geirr F. Olsen som 
revisor for 2023. Honoraret vil være 35 tusen inkludert MVA  
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