
Hokksund Idrettslag

01.01.2013



Barn og unge

Aktivitet tilpasset  hver treningsgruppes 
ambisjonsnivå

Ungdom / voksen

Sportslig  satsing, eventuelt i samarbeid med 
andre lag/foreninger – Mer resultatorientert

Old boys

Ulikt aktivitetstilbud for seniorer av begge kjønn. 
Aktivitet = bedre helse 

Anlegg

Investere og drifte  egne hovedanlegg, så lenge 
det offentlige ikke overtar dette ansvaret.

Basiselement for idrettslaget

Aktivitet Visjon Verdier

Hokksund Idrettslag

Begistring

Innsatsvilje

Respekt

Fair-play

Vi skal være det 
foretrukne 

miljøet i 
Hokksund



Organisasjonsmodell
Fotball

Håndball

Ski

Anlegg

Hovedstyret

Eldres gruppe

Øvrige 

engasjement

Allidrett



Hovedstyret

Utarbeider strategi for klubben

Representerer klubben

Foretar investeringer

Administrerer anlegg

Administrer leieavtaler

Er hovedansvarlig for all drift

Finansieres gjennom
 Klubbkontingent
 Grasrotmidler
 LAM-midler
 Momskompensasjon
 Tilskudd fra IR
 Leieinntekter



Undergrupper

Fotball

Håndball

Ski

Allidrett

Finansieres gjennom
 Særkontingent
 Egne/felles 

dugnader
 Tilskudd, fordelt av 

hovedstyret
 Egne arrangement
 Sponsorinntekter

Ansvar:
 Rekruttering
 Instruksjon
 Treningsfasiliteter
 Ansvarlig mot eget 

særforbund



Undergrupper – økonomisk styring

 Hver undergruppe organiserer sin egen 
økonomi.

 Undergruppen er ansvarlig for egne 
forpliktelser.

 Et samlet regnskap skal revideres
 Regnskap og budsjett skal behandles på 

årsmøte.
 Undergruppene kan ikke ta opp lån.
 Investeringer i Hovedstyret skal være 

basert på kalkyler der aktuell 
undergruppe må forplikte seg i forhold 
til reelle nettokostnader (kostnader 
minus eksterne leieinntekter).



Anlegg

Klubbhus

Fotballbaner

Lysløyper

Teknisk utstyr

Andre anlegg

Administreres av 
hovedstyret



Eldres forening / sosiale grupper

Sosialt fellesskap

Egne aktiviteter

Delta i undergruppene

Fysisk aktivitet

Finansiering:
 Særkontingent
 Egne arrangement



Prosjektdeltagelse

FFO

Aktiv 365

Klubbutvikling

Andre prosjekter

Finansiering:
 Individuelt 

prosjektregnskap
 Økonomisk 

deltagelse bevilges 
av hovedstyret



•10

Hovedelementer - eiendeler

•Idrettslagets 

medlemmer skal 

føle eierskap til de 

anlegg de bruker

•ved

•at leien som skal 

betales er en netto 

kostnad basert på 

reelle utgifter og 

fratrukket 

leieinntekter fra 

andre.

• Alle eiendeler i form av anlegg, organiseres 
separat under «anlegg».

• Anlegg skal deles inn i de til enhver tid aktuelle 
utleieobjekter.

• Utleieobjektene skal prissettes for utleie, basert 
på reelle kapital- og driftskostnader, fratrukket 
objektenes inntjening i form av reklame.

• Klubbens egen undergrupper må betale 
restkostnaden for hvert objekt etter at ekstern 
utleie er fratrukket kostnadene.

• Leie kostnader gjøres opp i form av penger, eller 
utførsel av drifts-/vedlikeholdsoppgaver.  



Eiendeler - anlegg

•Kostnads-

•elementer 

•sorteres pr anlegg,

•Faste leieavtaler 

•skal gjenspeile 

•reelle kostnader.

Kostnadselementer pr. år
 Kapitalkostnader
 Driftskostnader

Anlegg
 Klubbhus
 Fotballbane 11-er
 Fotballbane 7-er
 Lysløyper
 Lekeområde

Brukere av anleggene
 SFO
 Hokksund barneskole
 Andre leietager
 Fotballgruppa
 Andre grupper



Aktivitet – barn og unge

Barn og 
unge

Allidrett opp til og 
med 7 år

Særidrettetstilbud
fra 6 år

Aktivitet tilpasset 
ferdighetsnivået



Aktivitet – Old boys

Old 
boys

Fotball

Turrenn ski

Trimaktivitet



Aktivitet – Ungdom /voksne

Ungdom 
/ voksne

Fotball

Håndball

Ski



Aktivitet – Anlegg

Anlegg

Fotballbaner

Håndballhaller

Ski- og lysløyper

Andre anlegg



Struktur i HILs strategi

Tiltaksplaner  

barn og unge

Tiltaksplaner  

ungdom og 

voksne

Tiltaksplaner  

old boys

Tiltaksplaner  

anlegg

Understøttende 

etablerte mål i 

foreldremøter

HILs organisering

HIL basisplattform

HILs

aktivitet



Oppdatert EB Nett strategi i 

ledergruppe EB Nett

Strategi prosess i EB Nett

Involvering og forankring i EB Nett 

for å utarbeide tiltaksplaner

Fremlegging for styret i EB Nettoktober- november

november

6. desember

Hokksund Idrettslag vil:
• Bygge klubb basert på 

mellommenneskelige verdier



Oppdatert EB Nett strategi i 

ledergruppe EB Nett

Strategi prosess i EB Nett

Involvering og forankring i EB Nett 

for å utarbeide tiltaksplaner

Fremlegging for styret i EB Nettoktober- november

november

6. desember


