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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 2018  429  medlemmer (178kvinner og 251 menn) 

fordelt på syv grupper; turn og lek, allidrett, alpin, brett, fotball, friidrett og håndball, 

æresmedlemmer, støttemedlemmer og aktivitet underlagt hovedstyret. Kvinneandelen er 41,5 %. 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. 

Et idrettslag i en kommune i endring 
Idrettslagets hjemkommune er preget av tilflytting, og vekst. Når kommunen endres, må etter 

hovedstyrets vurdering idrettslaget følge disse endringene tett.  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 høyere krav 

til kapasitet på idrettsanlegg.  

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.  

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 
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 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. Styrehonorar i styreperioden 2018 er derfor fordelt etter en nøkkel og etter oppmøte på 

styremøter.  

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) 

Hovedstyret har fortsatt arbeidet med å strukturere arbeidet med drift og styring i idrettslaget. 

Driften av idrettslaget er fortsatt sårbar da enkeltpersoner sitter på mye kunnskap, arbeidet med å 

dokumentere alt som gjøres har derfor vært viktig for å fortsette arbeidet med å gjøre idrettslaget 

mer bærekraftig over tid.   
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Idrettslagets styre og administrasjon 
Hovedstyret har siden valget på årsmøtet i mars 2018 bestått av: 

• Truls Altenborn, leder frem til juli.  

• Grethe Guttulsrud, leder fra august 

• Grethe Guttulsrud, nestleder frem til juli 

• Renate Holm, nestleder fra august 

• Renate Holm, styremedlem frem til juli 

• Per Weum, styremedlem 

• Pål Andre Aaberg,  styremedlem 

• Roger Wiik, styremedlem frem til januar 

• Åse Kristine Pedersen, styremedlem fra august 

• Zaira Oberti Dromnes, styremedlem 

• Ole Voldengen, styremedlem fra januar 

• Åse Kristine Pedersen, varamedlem til juli 

• Ole Voldengen, varamedlem til januar 

Unni  Sandem er tilsatt som lagets administrative ressurs i 30% stilling. 

Styremøter 
Det er avholdt 11 styremøter. 

Sentrale saker styret har jobbet med 

Nytt servicebygg 

Servicebygget ferdigstilles ihht budsjett og det søkes brukstillatelse mars 2019. 

Inkludering av Turn og Lek  

Ved årsmøte 2018 ble turn og lek vedtatt tatt inn i Vansjø/Svinndal Idrettslag som egen gruppe. Turn 

og lek har eget arbeidende styre/ledere og har fått innføring i idrettslaget sine styrende dokumenter. 

De jobber godt og gruppen har en stabil medlemsmasse. 

Opprettelse av Allidrett 

Allidretten ble opprettet som et prøveprosjekt i hovedstyret høsten 2017. Allidretten ble på årsmøte 

i mars 2018 vedtatt som egen gruppe i ledelse av hovedstyret. Gruppen har disse to årene hatt en 

stabil gruppe barn på ca 30 medlemmer. De har et årshjul med aktiviteter innen fotball, håndball, 

friidrett og alpin. De har hatt 4 kvelder med alpin i Middagsåsen Sportssenter med gode 

tilbakemeldinger fra både barn og foreldre. 

Styrekurs 

Vi gjennomførte i oktober styrekurs med besøk fra Østfold Idrettskrets. Dette er et ferdig opplegg 

med kyndig veiledning. Dette er et løpende arbeid som vi ser for oss fortsetter i kommende 

styreperiode. 
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Overtakelse av eierskap – Middagsåsen Sportssenter AS 
Eierskapet til Middagsåsen Sportssenter AS med 500 aksjer(100% eierskap) ble 22 november 2018 

overført til Middagsåsen Holding AS. 

100 års jubileum 
Vi har nå intensivert arbeidet og planleggingen av 100 års jubileet i 2020. Det ligger flere forslag til 

aktiviteter. Samt at arbeides godt med jubileumsboken. 

Styrkerommet 
Det ble i 2018 søkt om midler til fornyelse av styrkerommet på Kirkebygden barne- og ungdomsskole. 

Vi fikk søknaden innvilget og styrkerommet sto ferdig februar 2019. 

 

 

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. Deler av idrettslagets overskudd 

bør settes av til anleggsformål hvert år. 

Idrettslaget bør og prioritere å finne en løsning for egne lokaler for møter, administrasjon og lager 

slik at man ikke er avhengig av andres velvilje. 

Et voksende idrettslag forutsetter et godt støtteapparat og kontinuitet. Idrettslaget bør arbeide for å 

øke den administrative kapasiteten til minst 50% stilling, dette forutsetter at idrettslaget har stabile 

inntekter på et nivå som gjør dette mulig. 

Idrettslaget og gruppene bør og ha sette i verk tiltak for å beholde ungdom, både jenter og gutter, i 

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

dommere, styremedlemmer og andre tillitsvalgte. 

I forhold til utvikling av eksisterende anlegg eller utbygging av nye er det viktig å ha gode avtaler til 

grunn for å unngå å komme i en situasjon der store deler av egenkapitalen til idrettslaget overføres 

til kommunen/grunneiere uten motytelser.  
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Gruppenes virksomhet  
Det har vært et høyt aktivitetsnivå i de fleste grupper i 2018/2019 Gruppenes aktivitet er beskrevet 

nærmere i de enkelte gruppenes årsberetninger.  

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

derfor en risiko for at enkeltpersoner får-, eller påtar seg, en for stor belastning og forsvinner ut av 

systemet vårt. 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, dette har vi jobbet med i flere styreperioder, men ser fortsatt at det er behov for 

fokus på dette.  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 også i kommende år. 

I løpet av året har Turn og Lek blitt tatt opp i V/S og Allidrett har blitt videreført i ny sesong.  Alpin har 

fått en ny “vår” og er nå på vei opp igjen som aktiv gruppe. Brett/snowboard sliter fremdeles 

Asfalt Remix holdt i desember en veldedighetskonsert der billettinntektene gikk uavkortet til V/S IL 

og Østfold barnekreftforening. Rune Rudberg og DDE spilte opp og det ble et svært vellykket 

arrangement. V/S jobbet dugnad og gjorde sitt beste for at arrangementet i storstua til Remix ble 

tidenes event i Våler. Asfalt Remix har vært og er en svært velvillig sponsor til V/S. 

 

Årsmøter 
Det ordinære årsmøtet for 2017 ble avholdt i 20 mars 2018 med fortsettende årsmøte den 16 april 

2018. Det ble også avholdt et ekstraordinært årsmøte 22 oktober 2018.  

 

Idrettslagets økonomi 
Idrettslaget samlet sett har en generelt god økonomi. Idrettslaget har i dag begrenset evne til å løfte  

store prosjekter og håndtere uventede kostnader. Hovedstyret mener og at det bør bygges opp 

fond/reserver til ønskede anleggsprosjekter.   

Hovedstyret har i 2018 oppmuntret gruppene og gitt økonomisk støtte til vervekampanjer. Målet er å 

øke aktiveten og medlemsmassen, og på den måten styrke idrettslaget. 

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.  

Det er Råde Regnskap AS som fører idrettslagets regnskap. Det er tett dialog mellom administrativ 

leder og Råde Regnskap AS.  En tett dialog sammen med gode økonomirutiner vil forhindre hendelser 

der tillitsvalgte i gruppene går inn i avtaler eller tar på seg forpliktelser i idrettslagets navn uten å ha 

fullmakt til å gjøre det, eller på annen måte disponerer idrettslagets midler på en uheldig måte.   
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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 2018 (2017-tallene i parentes) viser at V/S samlet sett hadde en omsetning på kr. 

3.112.387,- (2.400.127,-) og et overskudd på kr. 791.235,- (502,-). Avsetning til fond kr 300.000,-

(200,-) 

 

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

Regnskap for 2018 er ikke avlevert pr dato. 

 

Æresmedlemmer 
Idrettslaget har pr. mars 2019 følgende æresmedlemmer: 

• Josef Bentzen  

• Egil Holm  

• Erik Listerud  

• Leif Syverød  

• Per Weum 

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.  
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Våler, 28 mars 2019 

 

 

Grethe Guttulsrød, leder     Renate Holm, nestleder 

 

 

Per Weum, styremedlem     Zaira Oberti Dromnes 

 

 

Pål Andre Aaberg, styremedlem    Roger Wiik, styremedlem 

 

 

Åse Kristine Pedersen, styremedlem    

 

 

 

 

Vedlegg 
• Regnskap for 2018 

• Budsjett for 2019 


