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Om idrettslaget 

Vansjø/Svinndal Idrettslag omtales i det daglige som V/S, og regner Sportsklubben Vansjø som ble 

stiftet i 1920 som sin opprinnelse, og gjennom senere sammenslåinger av ulike idrettslag og –

foreninger i Våler kommune ble laget til slutt til Vansjø/Svinndal IL i 1968. 

Idrettslaget har pr. idrettsregistreringen for 2017 443 medlemmer (181 kvinner og 262 menn) fordelt 

på fem grupper; alpin, brett, fotball, friidrett og håndball, æresmedlemmer og aktivitet underlagt 

hovedstyret. I løpet av idrettslaget nær hundreårige historie har også andre idretter gjort seg 

gjeldende, og idrettslaget har som målsetting å legge til rette for fremvekst av nye aktiviteter i en 

kommune som er i sterk vekst.  

  

Kun 

Styreverv 
Støttemedlem Trener/lagleder Utøvere Æresmedlemmer Totalsum 

Kvinner 3 6 19 153 

 

181 

Menn 2 18 34 204 4 262 

Totalsum 5 24 53 357 4 443 

Medlemsfordeling på rolle og kjønn per 31.12.2017.  

 

Et idrettslag i en kommune i endring 

Idrettslagets hjemkommune er preget av tilflytting, og vekst. Når kommunen endres, må etter 

hovedstyrets vurdering idrettslaget være våken for endring. En økning i innbyggertallet, flere barn, 

unge voksne og småbarnsforeldre betyr muligheter for vekst i medlemstall, men også for tilvekst av 

nye aktiviteter. I sum gir dette en lovende fremtid for Idrettslaget, men også krav til kapasitet på 

idrettsanlegg og skalerbarhet i driftsmodellen vår.  
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Idrettslaget har i sin nær hundreårige historie sett særidretter vokse frem, og svinne hen – det siste 

gjelder blant annet idretter som sykling og kappgang hvor idrettslaget har kunnet notere 

prestasjoner i norgestoppen. Hovedstyret mener at idrettslaget må være aktiv i å sørge for at våre 

nåværende grupper har gode vilkår, samtidig som vi må oppmuntre de som ønsker å skape ny 

aktivitet. Dette året representert ved opprettelsen av allidrett og opptakelsen av Turn & Lek i 

Idrettslaget 

Hovedstyret mener idrettslaget har en viktig rolle som pådriver i å etablere nye idrettsanlegg i 

kommunen, og jobber aktivt for å være en god interessent i slike saker  

 

Drift og styring av idrettslaget 

Hovedstyret har det siste året brukt mye tid på å styrke strukturen av drift og styring i idrettslaget.  

Ved å definerer stillingsbeskrivelser roller, ansvar, møtekalender, prosesser og malverk har 

ambisjonen vært å gjøre Idrettslaget mindre personavhengig og mer bærekraftig over tid.   Det siste 

året har vi derfor etablert nytt felles dokumentarkiv, ny samhandlingsløsning, rollebeskrivelser, 

ekstern regnskapsføring og prosesser / maler for sentrale prosesser.   I sum vil dette i våre i øyne 

gjøre det enklere og mer attraktivt å ta tillitsverv i idrettslaget fremover. 

Idrettslaget administreres i dag av en lønnet administrativ ansvarlig i deltidsstilling, og i tillegg utføres 

mange administrative oppgaver av hovedstyret og gruppelederne.  Flere av hovedstyrets 

medlemmer har i tillegg flere verv i gruppene og utviklingsoppgaver knyttet større prosjekter som 

servicebygg, nye nettsider etc.  Hovedstyret mener at sentrale styremedlemmer bør symbolsk 

godtgjøres i tråd med tidligere ordninger, men at dette bør gjøres i veldefinert og mer transparent 

struktur enn tidligere. 

Idrettslaget styres i dag av hovedstyret som gjør vedtak på saker innenfor mandatet gitt av årsmøtet.  

Sakene skal være forberedt og lagt frem 14 dager før møtet.  Vedtakene dokumenteres i et 

strukturert referat per møte.  Her dokumenteres også alle hastevedtak som er gjort mellom møtene 

ved bruk av samhandlingsverktøyet vårt (basecamp) 

 

Idrettslagets styre og administrasjon 
Hovedstyret har siden valget på årsmøtet i mars 2016 bestått av: 

• Renate Holm, leder 

• Martin Fledsberg Vatne, nestleder 

• Therese Kiserud, styremedlem 

• Pål Andre Aaberg, styremedlem  

• Grethe Anette Guttulsrød, styremedlem  

• Jan-Thore Fjeldberg, vara 

• Per Weum, vara 

Unni Sandem er tilsatt som lagets administrative ressurs. 
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Styremøter 

Det er avholdt 11 styremøter siden sist årsmøte.  Alle styremøter er referatført og referatene er lagt 

på dropbox. 

Sentrale saker styret har jobbet med 

Nytt servicebygg 

Idrettslaget vedtok i  oktober å starte byggingen av servicehus ved kunstgressbanen.  Dette har vært 

under planlegging i lengre tid.  Ulike løsninger og leverandører har vært vurdert - og alt under minst 4 

øyne. Prosjektet er nå fullfinansiert og alle tillatelser er hentet inn.  Det er planlagt byggestart så 

snart snøen letter våren 2018 .   

Ekstern regnskapsfører  

Tidligere har regnskapet til Idrettslaget vært ført på tilnærmet dugnad av nestleder.  For å unngå 

videre personavhengighet og gjøre det enklere å ta verv var det nødvendig å finne en ny 

regnskapløsning fra 2018.  Etter en god prosess med flere leverandører valgte hovedstyret Råde 

regnskap service as som nå håndterer regnskapet. 

Ny administrativt ansatt 

Tidligere administrativt ansatte Mats Hattevig sa i august opp sin stilling og ble erstattet av Unni 

Sandem som har lang erfaring fra idrettslaget fra tidligere.  Unni er ansatt på løpende timebasis.  

Styret er svært godt fornøyd med hennes innsats. 

Nye websider 

Idrettslaget hadde en utdatert digital plattform, som var tungvint å administrere og medførte at våre 

websider forble statiske.  Etter en strukturert prosess ble Klubb 123 valgt som system for å bedre 

kommunikasjonen med medlemmene og enklere faktureringsrutiner.  Etter en stor innsats fra Grethe 

Guttulsrud er nå systemet tatt i bruk, og websidene brukes mer aktivt av våre medlemmer. 

Hallsaken  

I flere år har V/S IL sine innspill til Kommunens «prioriterte handlingsplan for idretts-, friluftslivs-, og 

nærmiljøanlegg …» vært at det er ønske om en hall på Våk. I år endret sittende styre dette fra Våk til 

Våler Kommune. Årsaken til styrets endring er at behovet bør utredes før lokasjon bestemmes.  

Innspillene ble oversendt Våler Kommune v/ Lillian Høstaker 2.11.2017.  

I formannskapsmøtet 28. november 2017, saksnr. 51/17 sto det i saksfremlegget at V/S i sine innspill 

til planen ønsker flerbrukshall i Svinndal. Dette medførte ikke riktighet, idrettslaget innspill hadde 

blitt endret på underveis i prosessen. Når dette videre kunne medføre at det i kommunestyret 

14.12.17 kunne bli vedtatt å prioritere, samt og søke spillemidler, til en flerbrukshall i Svinndal som 

V/S tidligere ikke hadde hørt om, stilte hovedstyret seg kritiske til denne prosessen.  Vi ba med 

bakgrunn i dette om en redegjørelse for prosessen Våler kommune / Varaordfører hadde gjort i 

forkant av denne saken.  

Det ble i etterkant av formannskapsmøtet mediedekning av hovedstyrets syn på saken og et møte 

med varaordfører, rådmann og representant fra idrettsrådet.  
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Møtet ga i seg selv ingen konkrete svar eller lovnader om videre involvering i saken, men det ble 

politisk besluttet å vente med å søke spillemidler til ny hall i Svinndal til Mulighetstudiet til 

kommunen var klart. 

Idrettslaget har pr i dag ikke vært involvert i noen prosess rundt en ny hall i Våler. Som eneste 

idrettslag, kommunens største folkehelseprosjekt og mest sannsynlig den største brukeren ved siden 

av kommunen, er vi en naturlig samarbeidspartner når det er snakk om en ny idrettshall i 

kommunen. Vi kjenner til at det er satt av midler til å utrede utbedring av gymsalen i Svinndal i 2017, 

men det er langt derifra til konklusjon om en ny flerbrukshall.   

Det har pt ikke blitt endret ordlyd i protokollen hvor det står at V/S IL stiller seg bak en hall i Svinndal 

til tross for flere henvendelser til Våler kommune rundt denne saken.  

Det er viktig å understreke at hovedstyret ikke er imot en ny hall i kommunen, men ønsker en 

bredere utredning på behov og større grad av involvering før en avgjørelse som dette tas.  

Det har blitt vedtatt å opprette en prosjektgruppe bestående av Renate Holm, Pål Andre Aaberg og 

Grethe Guttulsrud som skal jobbe videre med en utreding rundt V/S IL sine behov i ny hall i 

kommunen.  

Opprettelse av Allidrett 

Hovedstyret har fra høst 2017 hatt allidrett som et prosjekt for å hjelpe gruppene til å rekruttere nye 

medlemmer. Dette har vært et tilbud for de som går siste år i barnehagen.  Her får man prøve alle 

idrettene i idrettslaget - og dette har vært basert en rullerende innsats fra alle gruppene med 

ukentlig aktivitet og opplegg.  Her har de små fått spille håndball, fotball, hoppet høyde, gått på ski 

og stått alpint.  Mange vakre øyeblikk har det vært og prosjektet fremstår som en stor suksess.  

Hovedstyret har derfor valgt å videreføre dette prosjektet fremover også for de som ønsker å gå på 

allidrett ett år til. 

Inkludering av Turn og Lek 

Hovedstyret har inngått en intensjonsavtale om å ta opp Turn og Lek i idrettslaget for å kunne ha et 

tilbud også til de helst yngste. Dette vil gi en struktur og administrativ støtte til gruppen og sikre 

kontinuitet fremover.  Turn og Lek deltagerne blir også en naturlig kilde til deltakere i Allidrett.  

Fremtidige utfordringer 

Som i tidligere års beretninger, understreker hovedstyret behovet for å fange opp vekstpotensialet 

som ligger i økt tilflytting til Våler – både for å øke medlemstallet og for å skape nye aktiviteter. Det 

er viktig å bruke det momentet vi har med vekst i kommunen for å fremme forslag om utvikling av 

nye idrettsanlegg. Dagens anlegg er nær 100% utnyttet, og flere og bedre anlegg trengs for at V/S og 

Våler skal kunne håndtere økt etterspørsel etter idrettsaktiviteter.  

Idrettslaget og gruppene bør også iverksette tiltak for å beholde ungdom i idrettslaget når de 

kommer i tenårene. Videre bør idrettslaget jobbe målrettet for å utdanne trenere, dommere, 

styremedlemmer og andre tillitsvalgte, samt videreføre arbeidet med å styrke struktur og robusthet i 

idrettslaget. 



VANSJØ/SVINNDAL IL - ÅRSBERETNING 2017 

 

7 
 

Gruppenes virksomhet  
Det har vært et høyt aktivitetsnivå i de fleste grupper i 2017/2018. Gruppenes aktivitet er beskrevet 

nærmere i de enkelte gruppenes årsberetninger.  

Idrettslaget har mange tillitsvalgte og trenere, men flere av disse fyller mange roller. Det er derfor en 

risiko for at enkeltpersoner får-, eller påtar seg, en for stor belastning. En viktig oppgave for 

hovedstyret blir derfor å legge til rette for at gruppene kan fokusere på å skape aktivitet for barn og 

unge fremfor å drive med administrasjon og møtevirksomhet. Samtidig må valgstyret, gruppestyrene 

og hovedstyret bidra til at oppgaver fordeles på flere hender slik at vi ikke mister ildsjelene fordi de 

er ”utbrent”. 

Det er og behov for å rekruttere og utdanne trenere og dommere. Dette må være en prioritert 

oppgave i kommende år. 

Årsmøter 
Det ordinære årsmøtet for 2016 ble avholdt på Grendehuset 21.mars 2017. 

Idrettslagets økonomi 
Idrettslaget samlet sett har en generelt god økonomi, men hovedstyret mener det er behov for at 

idrettslagets inntekter økes. Idrettslaget har i dag begrenset evne til å løfte nye prosjekter og 

håndtere uventede kostnader.  Etter en så stor investering som nå gjøres i Servicebygget mener 

Hovedstyret mener at det bør bygges opp fond/reserver til ønskede anleggsprosjekter. 

Hovedstyret har i 2017 oppmuntret gruppene og gitt økonomisk støtte til tiltak i gruppen som har 

ganget felleskapet, dette inkluderer ny kiosk i hallen, nytt kjøkken og arbeidet med styrkerom 

I økonomireglement har hovedstyret forutsatt at gruppene skal være selvfinansiert, det vil si at 

gruppenes inntekter må dekke utgiftene. Videre er det lagt til grunn at hver gruppe bør ha reserver 

tilsvarende ett års kostnader for å kunne håndtere svingninger i medlemsmasse og inntekter.  

Hovedstyret er av den oppfatning at gruppenes midler først og fremst bør gå til å skape aktivitet, og 

at ”oppspart” kapital bør ha et formål og settes av i fond til for eksempel større anskaffelser. 

Hovedstyret anbefaler at idrettslaget jobber videre med økonomirutiner og opplæring av tillitsvalgte 

i disse for å sikre effektiv og god økonomiforvaltning i tråd med årsmøtets vedtak, idrettens egne 

regler og lovgivning forøvrig.  

Regnskapet for 2017 viser at V/S samlet sett hadde en omsetning på kr. 2.400.127 og et overskudd 

på kr. 303.883  ( 503 883 )  etter aV/Setning til fond. 

Middagsåsen sportssenter AS 
V/S-IL er eneeier av selskapet, og hovedstyret utgjør selskapets generalforsamling. Middagsåsen 

sportssenter AS har avvikende regnskapsår som går fra 1/7 til 30/6. Siste godkjente regnskap ligger 

ved årsberetningen.  

Regnskapsstatus er ikke gjort opp for sesongen 2017/2018, men takket være stor dugnadsvilje, lang 

sesong og støtte fra sponsorer og næringsliv, vil selskapet få et positivt resultat. 
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Middagsåsen Holding AS 
V/S IL er eneeier av selskapet og hovedstyret utgjør selskapets generalforsamling.  Holding eier alle 

eiendeler i Middagsåsen og sikrer dermed verdiene om sportssenteret skulle gå konkurs.  

 

Æresmedlemmer 
Idrettslaget har pr. mars 2018 følgende æresmedlemmer: 

• Josef Bentzen  

• Egil Holm  

• Erik Listerud  

• Leif Syverød  

Hovedstyret vil jobbe for at det lages vedtekter for utnevning av æresmedlemmer, men mener at 

idrettslaget også bør finne andre måter markere personer som har utmerket seg gjennom et år.  

 

Våler, 13. mars 2018   

 

_________________________   _____________________  

Renate Holm , leder    Martin Fledsberg , nestleder  

 

_________________________  _____________________ ________________________ 

Grethe Guttulsrud, Therese Kiserud,  Pål Andre Aaberg,  
styremedlem  styremedlem    styremedlem 
 

___________________________    ________________________ 

Jan Thore Fjeldberg, vara     Per Weum, vara  

Vedlegg 

• Regnskap for 2017  

• Budsjett for 2018 

• Regnskap og beretning for Middagsåsen sportssenter AS 


