
 

 

 

Årsberetning 2021 

 Hovedstyret i Remyra IL har fra årsmøtet 17. mars 2021 bestått av:  

Thomas Johnsen, leder (valgt for 1 år i 2021) 

Trine Vassbotn Wirum nestleder (valgt for 1 år i 2021 

Stig Arve Bjørkås, styremedlem og ansvarlig for medlemsregister 

Ola Raaum, styremedlem og sosiale media og IT. 

Jannicke Gjønnes, styremedlem. 

Camilla Lereggen, styremedlem og kasserer 

Nina Helgetun, styremedlem  

 

HANDBALL 

Jannicke Gjønnes har for 2021 vært leder for Remyra handball.   Sportslig leder Ingar Norvik har 

ivaretatt det sportslige. Remyra Sportsplan ble revidert i 2020 og det er utarbeidet egne vedlegg for 

hver særidrett. Sportsplanen skal forenkle og tydeliggjøre driften av håndballen i klubben. Avtalen 

med Stjørdal håndballklubb (SHK) er også revidert, og det vil bli lagt opp til et tettere og bedre 

samarbeid mellom Remyra og SHK. Remyra ønsker med dette å sikre et godt og forutsigbart tilbud 

for gutter og jenter som ønsker å spille håndball. I tillegg ønsker Remyra en god dialog med andre 

klubber ift fremtidige avtaler, treningskamper og fellessamlinger.  Remyra meldte på totalt 8 lag for 

sesongen 2020/2021, det er en nedgang fra året før. Håndballen i Remyra har blitt påvirket av det 

pågående pandemien og ført til redusert aktivitet.  Organiseringen av håndballen er langt fra ideell, 

og særidretten er i stor grad drevet av leder, samt betydelig innsats av laglederne. Det mangler flere 

verv og det haster å få på plass dette for at ikke særidretten blir skadelidende. Nå ser det ut som at 

at vi får på plass til sammen 3 personer som kan ta ansvar for handball i 2022. 

FOTBALL 

 Fotballavdelingen har i 2021 vært ledet av Kim Heggelund.  Sportsplanen ble også for fotballen i 

Remyra revidert i 2020, og hovedstyret ønsker at dette dokumentet skal forenkle og tydeliggjøre 

driften av fotballavdelingen. På lik linje med utfordringer i håndballen, er ikke driften ideell ift til 

hvordan Remyra hovedstyret ønsker å ha det. Alle verv må besettes slik at vi får en velfungerende 

særidrett, og dette må prioriteres.  Nå kan det se ut som at vi for kommende år vil fungere bedre 

med at vi får på plass et utvalg med trenere som bindeledd sammen med leder for å passe på at 

utviklingen vi ønsker kommer raskere på plass. 



Remyra meldte på 18 lag i seriespillet fra herrer, og ned til J&G10. Covid-19 styrte derimot aktiviteten 

store deler av året, og klubben forholdt seg til de retningslinjer som ble gitt av myndigheter både 

sentralt og lokalt. Fotballavdelingen måtte pga smittevernregler tilrettelegge på kort varsel ift bruk av 

anlegg og bane.  Remyra`s trenerveileder for 2021, Runa Asklund, har vist et stort engasjement for 

trenerveilederrollen og hovedstyret stiller seg bak nye og gode ideer som bidrar til å styre klubben – 

både på kort og lang sikt. Ny trenerveilder for 2022 er Terje Hilanmo. 

ALLIDRETT  

Allidretten har i dag 107 registrerte medlemmer fordelt på to årskull.  
49 barn tilhører 2014-kullet og 58 tilhører 2015-kullet.  
Allidrettkoordinatorene tar hvert år initiativet til oppstart av nytt kull ved å sende ut et infoskriv, 
og opprette en Spond-gruppe til alle skolestartere ved Fosslia og Fagerhaug skole. Infoskrivet 
sendes ut så raskt som mulig etter skolestart. Dokumentet inneholder informasjon om 
oppstartsdato og oppstartsmøte ved Remyra Grendahus.  
Invitasjon blir også sendt ut i Spond-gruppe.  

 Remyra IL er tydelig på at allidrett skal være eneste klubbtilbud for barna de to første årene, da 
klubben ikke ønsker tidlig spesialisering.  

 Klubben kjører en demoøkt/fotballtrening med trenere den første økta, slik at kullet får 
mulighet til å organisere seg og utnevne en komite fra foreldregruppa.  
 
Denne gruppa skal sikre videre drift av tilbudet.  

 Kullene oppfordres til å bruke Spond som kommunikasjonsplattform.  

 Allidrettkoordinatorene kaller inn til et møte med komiteen for å hjelpe foreldregruppa i gang 
med organisering av årshjul m.m.  
Klubben sponser allidretten med en oppstartspakke, verdi 5000 kr. Denne økes til kr. 10.000,- fra 
og med 2022. Kullet som startet opp i fjor vil også motta kr. 5000,- ekstra. 
Dette skal dekke utgiftene for nødvendig utstyr og rekvisita. Utover denne engangssummen er 
allidretten et dugnadsprosjekt som drives av foreldregruppa til hvert enkelt kull.  
På grunn av et stort 2015-kull, ble det i 2021 brukt mer enn 5000 kr for å ha tilstrekkelig med 
utstyr. Det er opp til kullet å avgjøre om det skal innføres foreldrebetaling, og om kullet skal søke 
ulike tilskuddsordninger som gjør det mulig å få ekstra midler.  
I 2021 deltok allidrettgruppa på ryddedugnad ved Remyra grendehus, samt to salgsdugnader i 

regi av Remyra IL. 

 

LOTTERI 

Lotterikomiteen Komiteen består av 4 medlemmer, som har fått tildelt ansvaret fra styret via 

respektive ansvarsområder. Siden lotteriet nå vil gå på omgang ble det bestemt forenkling av 

prosessen. Det finnes nå mange digitale lotteri, men samtidig tar de nokså høy del av fortjenesten. 

Valget falt på NFF sitt fotball-lotteri. 250 familier, 15 lodd og 5 kalendere hver.  

Av de 700 kr som ble betalt inn var fortjeneste 440 kr pr familie. Så totalt kom det inn ca 110 000 kr 
fra lotteriet  
Alt-i-alt en lett dugnad å organisere. Mye lettere om man har fullstendig oversikt over medlemmer 
og antall familier i Remyra IL.  
 

DUGNADER 



Nytt av året er salgsdugnad som ble organisert i februar/mars 2022. Dette gav oss en inntekt på cirka 

kr. 300.000,- Siden denne årsberetningen er for 2021, kommer det mer informasjon om dugnaden i 

neste års årsberetning for 2022. En del erfaringer som ble gjort, vil vi ta med oss til neste år. 

 Remyra IL er en viktig bidragsyter for flere aktører i Dalføret, i hovedsak Opera Trøndelag, Stjørdal 

kommune og Hell RX. Dessverre mangler vi ny dugnadsansvarlig for 2022. Vi er helt avhengig av en 

dugnadsansvarlig for å kunne fortsette med ordningen på eksterne dugnader der foreldre får 50 

prosent av inntektene til å dekke treningsavgift, og at de andre 50 prosentene går til det respektive 

laget som ungen/e deltar. Pga. Covid-19 ble det for 2021 betydelig redusert aktivitet.   

SPONSOR 

 

Sponsorkomiteen har i 2021 bestått av Kim Roger Heggelund.  Det er en målsetting å skaffe flere og 

langsiktige sponsorer til klubben. På tross av iherdig innsats er det vanskelig å få tak i sponsormidler, 

og målsettingen for 2021 var å skaffe et medlem til i komiteen og flere sponsorer. Retningslinjer for 

sponsor- og marked er utarbeidet og skal følges av lagene – ligger på hjemmesiden.   Remyra IL fikk i 

2021 totalt cirka kr. 100.000 kroner i sponsorinntekter.   Sport1 og Hummel er utstyrsleverandører i 

perioden ut 2024. Avtalene kan benyttes av alle, klubbkort er ikke nødvendig.   Samarbeidsavtalen 

med SMN1 er langvarig med årlig fornyelse.  Oppgaven til hovedstyret i Remyra er å sørge for gode 

kår for klubbens medlemmer, fra spillere, foresatte, lagledere til trenere. Nytt av året er at vi har fått 

på plass en egen sponsorkomite bestående av Øyvind Dregset Olsen, Ole Martin Steinvik og Thomas 

Johnsen. 

 

STYREARBEID 

 I 2021 har det vært gjennomført 12 styremøter. Det har vært gjennomført et omfattende arbeid 

med klubbens struktur og oppbygging, med høyt fokus på dokumenter, lagring, fellesadresser, 

informasjonsflyt og digitalisering. Det er et kontinuerlig arbeid med å utvikle og forbedre klubben for 

å sikre god drift videre. Styret er helt avhengig av innspill og bidrag fra medlemmene.   Remyra IL 

har i 2020 videreført samarbeidet med Remyra Grende- og Klubbhus.   Alle årsberetninger blir 

tilgjengelig på Remyra sin hjemmeside.  Klubbens sportsplan er et levende dokument legges det opp 

til en årlig revidering. Sportsplanen skal være et dokument som gir retningslinjer for hvordan 

aktivitetene skal gjennomføres, og det er viktig at alle trenere, lagledere og foresatte setter seg inn i 

planen.  Året 2021 med en pågående pandemi har resultert i at aktiviteten har gått ned og 

gjennomføringsevnen har ikke vært så høy som ønsket. På tross av dette har det vært utført et solid 

arbeid på lagsnivå i Remyra IL, og dette engasjementet er klubben helt avhengig av for god drift. 

Hovedstyret vil berømme alle som har bidratt til å informere om smittevernregler og avklare nivået 

ift hva som har vært mulig å gjennomføre. Nå som pandemien er overstått, forutsetter styret at 

normal aktivitet kan gjenopptas. Fom 2021 økes fokuset på Remyra anlegget.  Hovedstyret ser 

viktigheten med å nå ut til medlemsmassen. Det er etablert et godt samarbeid med klubbens 

lagledere både på håndball og fotball, og styret ser viktigheten av å være tilgjengelig for spørsmål. 

Egne informasjonsmøter er avholdt for trenere på Grendehuset og lagledere på Teams. Det er 

ønskelig at informasjonsmøter for lagledere videreføres som en årlig aktivitet. Dugnadsplan for alle 

lag er utarbeidet og ligger på klubbens hjemmeside. Det er gledelig med store kull som sogner til 

Remyra. Klubben har, som flere andre lag og foreninger, en utfordring i å videreføre engasjementet 

til fellesfunksjonene i klubben. Remyra IL er ikke større enn at alle foreldre før eller siden må regne 



med å ta et verv for fellesskapet i klubben. Rollebeskrivelser skal synligjøre oppgaver og 

ansvarsområder 

MEDLEMMER 

Vi er pt 604 registrerte medlemmer i klubben, hvorav 314 på fotball, 154 på håndball og 71 på 

allidrett. I 2021 innførte vi anleggsavgift på kr 400,- pr barn på fotball. Medlemskontingent, trening- 

og anleggsavgift og lotteri har til sammen generert en inntekt på kr 522.846,-, hvorav kr 49.375,- 

gjelder 2020. Vi har kun kr 16.160,- utestående pr 31.12.21. Vi mangler imidlertid noe på 

utfakturering for 2021 da medlemslistene ikke er fullstendig vasket.  

Styret jobber kontinuerlig med oppdatering og ajourføring av medlemsmassen, og er avhengig av 

oppdateringer fra lagledere. Kontingenter og treningsavgifter faktureres via MinIdrett som besluttet 

av årsmøtet, og frister for utsendelse er lagt i klubbens årshjul som finnes på Remyras hjemmeside.    

ØKONOMI 

Driftskostnadene i 2021 var på kr 1.763.463,- og driftsinntektene på kr 1.827.035,-, som som gir 

idrettslaget et positivt resultat på kr 66.299,-. Underliggende drift, uten lagskasser, viser et 

overskudd på kr 152.920,-  som er kr 43.303,- bedre enn budsjettert. Positivt resultat skyldes stort 

sett Covid-19 midler. 

På inntektssiden har vi mottatt kr 200.080,- i Covid-19 støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for tapte 

kioskinntekter. Sponsorinntekter utgjør kr 131.830,- i 2021, hvorav kr 101.000,- er iht 

sponsoravtalene, kr 10.000,- tilhører 2020 regnskapet og kr 20.000,- er sponsing av kiosk.  

I 2021 har vi fått satt opp en ny kiosk i Remyra Grendehus, med tilhørende platting til en kostnad på 

kr 113.045,-. Vi har skiftet lås på dørene i Remyra Grendehus og lagt inn bredbånd. Idrettsutstyr 

dekket av idrettslaget utgjør kr 110.849,- i 2021. 

Det er utarbeidet regnskap for 2021 for alle lagskassene. Nesten alle har brukt samme mal og har 

levert regnskap i balanse, kasserer har korrigert noen regnskap. Når det gjelder dokumentasjon har 

den blitt mye bedre i 2021 og er lastet opp elektronisk i regnskapet. Det er i 2021 innført 

dobbelsignering i banken på hoved kontoen til idrettslaget. 

I balansen har vi 5 anleggsmiddel som nedskrives hvert år. Kunstgressbanen med tribuner ble først 

avskrevet i 2012, saldo avskrives på 15 år, gjenstår 5 år. Innkjøpte robotgressklipper ble avskrevet 

først i 2020, saldo avskrives på 5 år. Parktraktor, saldo avskrives på 5 år, og er nedskrevet i 2021. To 

nye anlegg i 2021, skjær traktor og grunnarbeid innbytterbenker, saldo avskrives hhv 5 og 10 år. Vi har 

et anleggsmiddel bygninger som mest sannsynlig gjelder naturgressbanen/grusbanen som ble anlagt i 

1995, verdi kr 1.042.532,-. Kasserer og styret må ta en vurdering vedrørende denne og anlegg 

kunstgressbane i 2022. Kunstgressbanen må mulig nedskrives tidligere enn planlagt pga ny 

kunstgressbane. I tillegg er vi A-andelseier i Remyra grendehus, verdi kr 10.100,-. 

Idrettslaget har en god og solid økonomi. De 2 siste årene har idrettslaget gått fra underskudd til 

overskudd, men mye takket være Covid-midler. Oppgradering av anlegget og kunstgressbanen vil bli 

en betydelig investering i nær fremtid og vil kreve at idrettslaget viser positive resultat fremover. Det 

blir også viktig å få inn alle lotteri- og treningsavgifter fra medlemmene. Anleggsavgift er gjeninnført 

samt en ny salgsdugnad i 2022 for å kunne betjene en fremtidig investering av anlegget og 

 



Hovedstyret ønsker igjen å takke alle som har bidratt til at alle årstrinn har gode trenere, engasjerte 

lagledere og støttende foresatte. Takk til alle som bruker av fritiden sin til å bidra at Remyra skal 

være en knallgod klubb å være medlem i.  

Lykke til!       Vi skal alle skape et bredt engasjement for klubben i vårt hjerte!  På vegne av 

hovedstyret i Remyra IL , ved Thomas Johnsen, leder Remyra IL. 

 

 


