
ÅRSMØTE HÅKVIK IDRETTSLAG 

2018 
 

Dato: 03.04.2018 

Sted: Idrettsheimen, kl 1800 

 

 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av stemmeberettiget.                                                                                                          

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.               

3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokoll.                         

4. Årsmelding ifra Styre.   

5. Regnskap 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Budsjett 2017.                                                                                                                                 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift                                                                                  

8. Behandle innkomne forslag.                       

9.  Valg 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning for Håkvik IL – året 2017 

 

 

Styret har i beretningsåret bestått av: 

 Leder:  Torje Løvgren      

 Kasserer Evelina Harila     

 Nestleder Rune Horrigmoe  - på valg  

 Medlem  Kenneth Olsen 

 Medlem Renate Gabela   

 Medlem             Silje Pettersen   - på valg  

 Medlem Jørn Johansen  

 Vara   Anders Løvold  

Revisor Tom Andre Haraldstad  

 

Organisasjonsoversikt fom juni 2017: 

 

 

 

 

Styre

Bygg

Sponsor

Turneringer

ValgkomiteSki/Sykkel

Sportslig 
Utvalg 

Arena



 

Sportslig utvalg: 

 Leder - Kennet Olsen 

 Medlem – Anders Løvold 

 Medlem – Ann Helen Sedolfsen 

 Medlem – Veronica Strømsnens 

Ski & sykkel:  

 Leder – Rune Horrigmoe  

 Medlem – Trond Nyborg 

 Medlem – Mads Skoland 

Arena: 

 Leder - Jørn Johansen 

 Medlem - Anders Uteng 

 Medlem – Rune Bergfald 

 Medlem – Lars Sværd 

Bygg: 

 Leder – Leif Erik Nordberg   

 Medlem – Geir Simon Braseth 

Sponsor: 

 Leder - Rune Pedersen 

 Medlem – Bjørn Ola Beck Johnsen 

Turneringer - Funn Cup: 

 Leder - Birgit Homola 

Valgkomite 

 Ansvarlig - Tor Erling Njålla 

 

 



 

Møter 

Det har vært avviklet 8 styremøter i hovedstyret i tidsrommet juni 2017 – mars 2018. 

Styret har hatt løpende kontakt gjennom hele året, der enkelte saker blir behandlet gjennom mail 

korrespondanse. Denne ordningen fungerer godt og skaper en rask og smidig behandlingsmetode av 

innkomne saker. 

Sportslig utvalg har avholdt 6 møter, 3 trenerforum, 1 dommerkurs og jobber på lik linje som styret 

med behandling av saker, hhv per møter og mail.  

 

Samarbeidsavtaler 

Idrettslaget har skrevet ny avtale med Sparebanken Narvik som hovedsponsor fra 2018, det er tegnet 

mange sponsor avtaler for arena reklame og kunstgressbygging. SN er tilfreds med samarbeidet med 

HIL. Styret er meget takknemlig for bidraget som er fra banken. 

 

Samarbeid andre lag / foreninger 

HIL har vært i flere møter med Hardhaus vedr samarbeid for å stille Jente 16 og damelag.  

I 2017 har Idrettslaget inngått ny samarbeidsavtale med FK Mjølner vedr arrangering av Funn Cup, 

denne er videre ført frem til 2019. 

Det tradisjonsrike Svartdalsløpet ble sammen med Ankenes skiklubb arrangert 5 mars fra Håkvik til 

Ankenes, med 55 deltakere. 

 

Dugnader 

 Arena har satt i gang oppføring av lekepark og vil bli ferdigstilt vår/sommer 2018. 

 2 dugnader ble gjennomført i skiløypa. 

 

 

 

 

 



Økonomi 

HIL har under året 2017 hatt en stram økonomi og ble ytterligere utfordrende ifm med nytt 

registrerings- og faktureringssystemet for medlemmer, noe som var påkrevd fra NIF.  Prosedyrene 

som alle foreninger må bruke er noe uoversiktlig og besværlig, men skal oppgraderes og bli mer 

brukervennlig for både ansvarlig som følger opp medlemmene, samt medlemmene selv. Per i dag har 

vi 267 registrerte medlemmer. 

Under året har det vært jobbet iherdig med tilskuddsmidler, nye sponsoravtaler, samt beskjeden 

bruk av midler. Styret må fortsette å jobbe i samme baner med god oppfølging av inntekter og 

utgifter.  

Vi har også hatt utfordring med kasserer rollen, ifm utskifting ved årsmøte 2017 samt sensommeren 

pga personlige årsaker. Per nå anser vi dagens kasserer som velfungerende og har således også tatt i 

bruk nytt regnskapssystem slik at klubben har et mer oversiktlig og brukervennlig verktøy især ved 

utskifting ved valg. 

 

Sportslig utvalg: 
 

Fotballen i Håkvik er i vinden som aldri før. Vi er over 200 unger fra alderen 6 år og opp til 16. 

I tillegg til dette hadde vi i sesongen 2017 ett damelag. 

Kurt Stenersen var klubbens dommer også i 2017. 

I 2017 er følgende arrangert: 

 * Idrettsskoletilbudet for 1. til 3. klasse. Ulike aktiviteter. 

 *Fotballtrening tilbud 4.-7.klasse 

 * Seriespill barne- og ungdomsfotball  

 * Påmelding/deltakelse turneringer  
 

 * Fotballakademi har blitt arrangert i samarbeid med Mjølner. 2 dager per uke fra våren til 
høsten. Denne ble kalt Signal fotballskole på bakgrunn av deres midler knyttet til skolen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Vi har deltatt i følgende fotballturneringer:                  

 Funn Cup 

 Steinsentercuppen 

 Peppes jentecup 

 Sparebanken Narvik Cup 

 Ballangen campingcup 

 Beisfjord Mini 

 Norway Cup 

 Piteå summergames 

 Gratangsturneringen  mm 

 Coop cup – Harstad 

 OBS - Harstad 

 

Lagene gjorde generelt over en solid innsats i serie og turneringer.  

 
Trenere/ledere-kompetanse: 
 

Tilgang på foreldre som kan stille som trenere/aktivitetsledere er alltid varierende fra år til år. Dette 

er en årlig utfordring som heldigvis har fungert greit uten større innsats inneværende år. 

 Vi skal gi tilbud i 2016 om deltakelse på aktivitetslederkurs barneidrett og aktivitetslederkurs fotball. 

Sportsgruppen har ansvar for å tilrettelegge og motivere for at det hvert år er noen foreldre som 

deltar på aktivitetslederkurs/trenerkurs fotball, aktivitetslederkurs barneidrett og på 

klubbdommerkurs (barnefotball).  

 
Økonomi/Utstyr. 
 

Sportsgruppa her felles regnskap og kasserer med Hovedstyret. Dette har fungert greit, men vi ser 

muligheter for forbedring.   

Hall-leie, turneringspåmeldinger og påmelding seriespill fotball er SU`s største utgiftspost.  

Idrettslaget dekker treningstid i Ankeneshallen, treningstid i Narvikhallen finansieres 100% av det 

enkelte laget som får tildelt treningstid. Klubben forskutterer denne leien og lagene/foreldrene skal 

etterbetale.  

 

 

 

 

 



Ski/sykkel: 

Ski: 

På grunn av en svært mild vinter ble det bare avholdt 4 tirsdagsrenn i 2017. Hele 136 unger deltok. 

Det tradisjonsrike Svartdalsløpet ble sammen med Ankenes skiklubb arrangert 5 mars fra Håkvik til 

Ankenes, med 55 deltakere. 

Sykkel: 

Det ble arrangert 8 sykkelløp i 2017. Og vel 120 unger deltok. 4 løp på våren og 4 på høst. Frukt og 

saft ble Sponset av Coop Extra Narvik. 

Paul Bergs minneløp ble arrangert 26. september - her deltok 50 unger.  

Arena: 
 

Arena har som oppgave å holde anleggene våre i topp stand. For fotballbanene våre har dette i 

tidligere år vært utfordrende, da vi ikke har hatt det rette utstyr og maskiner. I 2017 har vi investert i 

en brukt ATV og en ny banemaskin, som harver, rengjør og løfter gress og granulat. Dette har gjort at 

vi nå har en luftig og svært bra arena for fotball. 

Arena har i 2017 gått i gang med å bygge lekepark for de yngre. Dette har tatt sin tid grunnet mangel 

på maskiner og utsyr. Dessverre kom vi ikke i mål med arbeidet i høst. Apparater og fundamenter er 

montert og støpt, men montasjer av apparatene på fundamenter, innkjøring av fin sand, montering 

av fangnett og ferdigstilling av området er prioritet en når våren kommer. 

Av utfordringer for Arena er sandvolleyballbanen med støy og forsøpling et problem som må løses. 

Anlegget ble i 2017 stengt, da en nabo utførte selvtekt ved å ta ned nettene da noen ungdommer fra 

bygda spilte en kveld. Dette er ikke akseptabelt, og nettene bes levert tilbake til klubben. Litt støy må 

tolereres fra området før kl 2200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innkommende saker: 

Ingen saker er kommet inn til styret. 

Kontingenter. 

 

 Familiekontingent  Fra kr 500 til Uendret 

 Enkelt medlem   Fra kr 500 til Uendret 

 Støttemedlem (ikke aktiv) Fra kr 100 til Uendret 

 

 

Styret foreslår å endre følgende treningsavgifter og deltaker avgifter. 

 Treningsavgift pr. utøver   Fra kr 750 til Uendret 

 Treningsavgift søsken    Fra kr 500 til uendret 

 Deltaker avgift tirsdagsrenn (medlem)  kr 0,- til Uendret 

 Deltaker avgift tirsdagsrenn (ikke medlem) kr 0,- til kr 200,- 

 

Forventet dugnadstimer per barn er 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valg styret, sportslig utvalg, revisor og valgkomité.  

 

Valgkomiteens innstilling for valg perioden 2018. 

 

Følgende verv er på valg i hovedstyret, velges for 2år   

  

 Nestleder Rune Horrigmoe 

 Medlem Silje Pettersen 

 Vara Anders Løvold 

 

Valg SU 

 Medlem Anders Løvold 

  

Valg av revisor 

 Revisor Tom Andre Haraldstad.  

 

Valg av valgkomité. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


