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Støtt våre sponsorer, de støtter oss! 

 

 
Årsmøte 1. mars 2022 kl. 19.00 på Laksvatn skole 

 

SAKSLISTE 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete  

Sak 2: Godkjenne innkalling  

Sak 3: Godkjenne saksliste  

Sak 4: Velge møteleder  

Sak 5: Velge referent  

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 7: Behandle årsberetning fra styret  

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 9: Behandle innkomne forslag 
  
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett  

Sak 12: Foreta følgende valg: 12.1 Styreleder 12.2 Nestleder 12.3 Øvrige styremedlemmer 
12.4 Varamedlemmer 12.5 To revisorer 12.6 Representanter til ting (fullmakt til dette kan 
gis til styret) TSSK, TSK, TCK 12.7 Leder av valgkomiteen 12.8 Øvrige to medlemmer av 
valgkomiteen  
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Sak 7: Styrets beretning for 2021 

Styret i Laksvatn skiskytterlag har i året 2021 bestått av: 

Ivar Løvland (leder) 

Jeanette Skogeng (nestleder) 

Håkon Løvland (økonomiansvarlig) 

Sandra Benedicte Norbye (styremedlem/sekretær) 

Hans Olav Nilsen (anleggsansvarlig) 

Gulldis-Iren Antonsen (styremedlem) 

Varamedlem: 

Andrine Fredriksen (1. vara) 

Oskar Erik Hansen (2. vara) 

 

Styret har dette året bestått av seks personer etter at det ble utvidet med ett ekstra medlem 

for ett år ved siste ekstraordinære årsmøte. 

Vi har avholdt bare to styremøter i 2021, der vi behandlet 10 egne saker. Det første fysisk, 

det andre per teams. I tillegg har vi brukt ei Messenger-gruppe der alle styremedlemmer er 

med, der vi har informert og avklart mindre saker og spørsmål på en grei måte. 

Året har selvsagt vært preget av covid-19-pandemien på alle måter. Det har også gitt seg 

utslag i aktiviteten vår, både sportslig og administrativt.  

Vi har hatt en del jobb på anlegg og løyper i høst. Hans Olav har gjort mye puss med løypa og 

omgivelsene på barmark, og på en dugnad i høst fikk vi gjort en del på standplass og skiver. 

Av større styresaker er det nye krav til våpenkort, nytt tidsur til styringa av lysene i lysløypa, 

økonomi og planlegging av renn som har vært av de mer fremtredende sakene. 

Koronaen har gjort at alle aktiviteter og arrangement i 2021 ble avlyst. Vi fikk følgelig ikke 

arrangert noe av det som vi etter planen skulle avvikle, hverken i skiskyting eller sykkel sist 

år.  

Vi fikk kompensert for 23.000 kroner fra Lotteritilsynet for tapte inntekter, men dette er 

langt lavere enn hva Nikkens og Tour de Lax ville kunne gitt oss om de hadde kunnet blitt 

arrangert. 

Snøen som kom i starten av desember gjorde at de første løypene kunne kjøres av løypesjef 

Hans-Olav før jul i 2021. Etter jul har løypesjefen hatt mye snø og vær å «bale» med, men 

han holder løypene oppe på en imponerende måte!  

Ivar Løvland representerte laget på det digitale kretstinget i sommer. 
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Skiskyting 

Sportslig gjelder denne årsmeldinga for bare siste del av sesongen 2020/2021 og første del 

av sesongen 2021/2022. I kretsrenn hadde vi forrige sesong bare med Elise Berntsen Løvland 

(J15-16). Hun er også den eneste av våre løpere som har gått renn utenfor egen klubb denne 

sesongen, nå i juniorklassen, men i kretsrennet som vi arrangerte i januar -22 hadde vi også 

med Kristina Bomstad på startstreken i miniklassen. 

I Troms-cupen forrige sesong endte Elise opp med å vinne skyttertrøya som klassens beste 

skytter i J15-16 år. Hennes tredje skyttertrøye av fire mulige som rekrutt. 

Sandra og Jeanette har treninger for de yngste. Dessverre er det ikke så mange unger med, 

men de gjør en flott jobb med dem som er der. Vi håper flere av de unge i bygda finner det 

interessant å begynne og fortsette med sporten, særlig når det forhåpentligvis åpner mer i 

samfunnet vårt. 

Renn 

Ingen renn, hverken kretsrenn eller Nikkens minneløp er arrangert grunnet covid-19 i 2021. 

30. januar 2022 arrangerte vi en sprint på Blåtind Arena. Dette var vårt første renn siden 

tidlig på 2020. 47 løpere var påmeldt. Vi klarte å arrangere rennet med kun hjelp av «bygdas 

folk», og er svært glad for oppmøtet. Både på selve rennet, men også på dugnaden dagen før 

da vi var 15 stykker som jobbet med klargjøringa til rennet. Det var særs hyggelig!  

Langrenn 

Vi arrangerte Telenorkarusellen i 2021 uten bruk av lavvoen på grunn av smittehensyn. 

Rundt 20 barn totalt var innom på ett eller flere renn. I tillegg til en del voksne. Uten 

servering av annet enn saft, kjørte vi rennene uten påmeldingsavgift, men dermed mistet vi 

også en liten inntektskilde. 

Det er ikke alltid like enkelt å få medlemmer til å hjelpe til med å arrangere disse 

klubbrennene. Jo flere som kan bidra, dess enklere er det. Ellers vanker det mye byrde på 

styret, så vi er glade for hver og en som melder seg til tjeneste på torsdagene. Jobben er ikke 

verre enn at de fleste makter å gjøre den på en tilfredsstillende måte. Det viktigste er 

aktivitet, og la ungene få «konkurrere» med startnummer på brystet. Det er en fin inngang 

til idrettslaget vårt. 

Sykkel 

Tour de Lax 2021 ble avlyst grunnet covid-19. 

Økonomi 

Vi har bra med penger på bok, men et par år med minimale inntekter begynner nå å merkes. 

Sist år måtte vi ha en stor service med skifte av en kostbar del på tråkkemaskinen. Denne 

spasen kom alene på 85.000 kroner, og det var penger vi definitivt ikke hadde budsjettert 

med å måtte legge ut. For ettertiden må vi vite på forhånd hva slike servicer/reparasjoner vil 

koste oss.  
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Året ender totalt opp med et underskudd på rundt 100.000 kroner, og det medfører at vi 

tærer på oppsparte midler. Slik kan det ikke fortsette i det lange løp! 

Vi må være varsomme og ikke investere uten god planlegging, siden inntektsmulighetene 

våre er begrensede. 

Grasrotandelen gir oss stadig kroner, og vi oppfordrer bare alle som tipper om å oppgi oss 

som grasrotmottaker.  

På sponsorsiden fikk vi fornyede avtaler med Coop Extra og Norges Råfisklag i 2019. De løper 

i tre år og er nå moden for fornyelse. Avtalen vi har med Vollan Gjestestue var fem-årig, og 

skulle vært reforhandlet, men på grunn av koronapandemien har vi ikke villet prøve dette 

mot ei bedrift som har hatt mange ansatte permittert dette året. 

En stor takk fortjener Einar Sørensen Maskin AS i Tromsø som bruker bidra med drivstoff til 

tråkkemaskinen vår. 

 

Styret 

 

Ivar Løvland, Jeanette Skogeng, Håkon Løvland, Hans Olaf Nilsen, Sandra Norbye, Gulldis-

Iren Antonsen. 
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Sak 8: Behandle lagets regnskap 

Resultat 
     

Laksvatn Skiskytterlag   2021  

Konto Kontonavn       Saldo Budsjett 

         

Driftsinntekter      
3100 Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Innenf. mva-lov  0,00 -10 000 

3110 Salgsinntekt drakter/materiell  -849,00 0 

3210 Startkontingenter   -50,00 -70 000 

3220 Sposorinntekt/samarbeidsavtaler  -4 000,00 -7 000 

3400 Offentlig tilskudd/refusjon  -30 353,00 0 

3440 Spes. off. tilskudd tjenester/LAM  -3 680,00 -12 000 

3450 Momskompensasjon   -9 858,00 -6 000 

3701 Grasrotandelen   -33 905,57 -27 500 

3702 Mottatte gaver   -1 000,00 0 

3940 Medlemskontingenter   -4 950,00 -5 000 

3941 Treningsavgifter   -2 000,00 -1 500 

Sum Driftsinntekter       -90 645,57 -139 000 

        
Driftskostnader      

4005 Varekostnad   45,80 0 

Varekostnad       45,80 0 

6250 Bensin, dieselolje   300,16 200 

6340 Lys, varme    28 741,14 25 000 

6510 Våpen/ ammunisjon   16 836,00 0 

6550 Driftsmateriale   0,00 2 500 

6580 EDB/Programvare/hjemmeside  4 146,00 3 000 

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr  85 099,00 30 000 

6695 Reparasjon og vedlikehold - annet   3 232,00 0 

6780 Snørydding    500,00 3 000 

6790 Annen fremmed tjeneste  0,00 20 000 

7165 Reise- og diettkostnader ikke opplysningspliktig  4 069,00 0 

7351 Startkontingenter   1 340,00 3 500 

7352 Startkontingenter tidligere år  1 630,00 0 

7400 Kontingent, fradragsberettiget  7 750,00 9 000 

7430 Gaver, ikke fradragsberettiget  494,90 500 

7500 Forsikringspremie   33 658,14 32 500 

7600 Lisens, karusellavgift og lignende  0,00 15 000 

7700 Annen kostnad fradragsberettiget  72,64 0 

7770 Bankgebyrer   737,01 850 

Andre driftskostnader       188 605,99 145 050 

Sum Driftskostnader    188 651,79 145 050 

DRIFTSRESULTAT       98 006,22 6 050 

       
Finansposter      

8040 Finansinntekter   0,00 -100 

Sum Finansposter       0,00 -100 

Andre inntekter/kostnader   0,00 0 

RESULTAT         98 006,22 5 950 
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Balanse 

     

Laksvatn Skiskytterlag   2021 2020 

Konto Kontonavn       Saldo Saldo 

         

EIENDELER      
1105 Forretningsbygg (saldogruppe i)  281 006,00 281 006 

1206 Trakkemaskin   500,00 500 

1207 Scooter    1,00 1 

1291 Gevær    5 376,00 5 376 

1292 Skiver    1 000,00 1 000 

1293 Tidtakerutstyr   644,00 644 

1294 Matter/Kikkerter   1 765,00 1 765 

Sum Anleggsmidler       290 292,00 290 292 

1900 Kontanter    1 746,00 1 746 

1920 Bank 4710.04.04164   163 691,88 249 846 

1930 Blåtind Arctic Race   263 211,02 263 211 

1940 Bank 4776.11.15150   95,39 95 

Sum Bankinnskudd, kontanter     428 744,29 514 899 

Sum Omløpsmidler       428 744,29 514 899 

SUM EIENDELER       719 036,29 805 191 

       
EGENKAPITAL OG GJELD     
2050 Annen egenkapital   -805 167,51 -805 168 

Sum Egenkapital       -805 167,51 -805 168 

2400 Leverandørgjeld   -11 875,00 -23 

Sum Kortsiktig gjeld       -11 875,00 -23 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     -817 042,51 -805 191 

Udisponert resultat       98 006,22 0 
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Sak 9: Behandle innkomne forslag 
Forslag fra Lill-Tove Fredriksen/Odd Helmer Larsen om å avlyse Tour de Lax så 
lenge veiens standard i Lakselvdalen er i så dårlig forfatning.  
Styrets innstilling legges fram på årsmøtet. 

 

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

   

Dagens satser: 

    Familiekontingent  kr. 500,- 

    Enkeltmedlem  kr. 300,-  

    Støttemedlem  kr. 150,- 

    Treningsavgift:   

Fra junior og eldre kr. 1000,- 

    For rekrutt/mini kr. 500,- 

 

Styret legger ikke opp til noen endring i satsene. 

 

 

Sak 11: Budsjett 2020 

Styrets forslag: 

 

Sak 12: Valg 

Valgkomiteen legger fram egen innstilling. 

 

Notater: 

 

 

 

 


