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Årsmøte 27.februar 2023 kl. 1900 på Laksvatn 

oppvekstsenter. 

Saker: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete medlemmene 

2. Velge dirigent 

3. Velge protokollfører 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne forretningsorden 

6. Godkjenne innkallingen 

7. Godkjenne sakslisten 

8. Behandle skiskytterlagets årsberetning 

9. Behandle skiskytterlagets regnskap og kontrollutvalgets beretning 

10. Behandle innkomne saker som kommer frem av sakslisten 

a. Melde LSSL ut av Norges sykkelforbund (TCK) 

11. Fastsette  

A. Medlemskontingent 

B. Treningsavgift 

12. Behandle skiskytterlagets vedtekter og organisasjonsplan 

13. Vedta skiskytterlagets budsjett for 2023 

14. Valg 
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Sak 8: Styrets beretning for 2022 

Styret i Laksvatn skiskytterlag har i året 2022 bestått av: 

Lill- Tove Fredriksen (leder) 

Jeanette Skogeng (nestleder) 

Håkon Løvland (styremedlem/økonomiansvarlig) 

Sandra Benedicte Norbye (styremedlem/sekretær) 

Hans Olaf Nilsen (styremedlem/anleggsansvarlig) 

Gulldis Iren Antonsen (styremedlem) 

 

Varamedlemmer: 

Andrine Fredriksen (1.vara) 

Oskar Hansen (2.vara) 

 

Styret har også dette året bestått av 6 medlemmer, etter at det ble utvidet med ett ekstra 

medlem for en midlertidig periode, på det ekstraordinære årsmøtet 2020. 

Styret har gjennomført 5 styremøter i 2022 og behandlet 22 saker. Styresammensetninga 

har vært meget god, vi har samarbeidet og vært er meget godt arbeidsteam i lag. De 

viktigste sakene som vi har behandlet er følgende: 

• Konstituering av det nye styret. 

• Årshjulet (oversikt over arbeidsoppgaver, tidsrom og ansvarsfordeling for 

styret), slik at vi hele tiden har kontroll over gjøremålene våre. 

• Risikoanalyse for å arrangere Tour de lax. Styret vedtok at det ikke er 

ansvarlig å arrangere sykkelrittet før hele FV rundt Lakselvdalen og strekninga 

Lakselvbukt/ Laksvatn er oppgradert. 

• Organisering av Nikkens minneløp. 

• Organisering av Skogsløpkarusellen. 

• Organisering av Telenorkarusellen. 

• Regnskapsoversikter. 

• Samarbeid med Ishavskystens Friluftsråd.  

 

Skiskyting  

Sportslig gjelder denne årsmeldinga for siste del av sesongen 2021/22 og første del av 

sesongen 2022/23. I kretsrenn hadde vi bare med Elise Berntsen Løvland (K 16-19). Hun er 

også den eneste av våre løpere som har gått renn utenfor egen klubb denne sesongen. På 

kretsrennet som vi arrangerte i januar -22 og på Nikkens minneløp, så deltok vi også med 

Kristina Bomstad på startstreken. I tillegg så har Sofie Skogeng deltatt på 

skiskyttertreningene gjennom hele sesongen 2022. Synnøve B Løvland var/er ansvarlig for 

treningsopplegget og gjennomføringene av treningene til Elise, mens Sandra og Jeanette var 

ansvarlig for våre to rekrutter. 
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Ved oppstart av ny sesong, høsten 2022, hadde vi ikke noen aldersbestemte/ nybegynnere 

som ønsket å satse videre på sporten. Men på karusellrennet som vi arrangerte i januar 

2023, hadde vi en ny rekrutt på startstreken, Nicolai Emilian Hans Nysæther, G mini A, det 

var kjempemoro og håper at han blir med oss videre.  

Arrangement  

Laksvatn skiskytterlag har i 2022 arrangert karusellrenn/ Troms Cup, Nikkens minneløp og 

nytt av året, skogsløpkarusell for aldersgruppa 13 år – senior. Vi merker at det er færre 

aktive utøvere i Troms.  Både på karusellrennet og på Nikkens, var det i underkant av 40 

utøvere som stilte på startstreken. Vi får håpe at skiskyttersporten får økt rekruttering både i 

egen klubb og for de andre lagene i Troms, slik at vi på sikt kan nå «de gamle gode høyder». 

Laksvatn skiskytterlag får meget gode tilbakemeldinger på TD-rapportene etter hvert renn. 

Vi får kommentarer på at vi blant annet har en erfaren arrangørstab, og at det er viktig at 

Laksvatn skiskytterlag arrangerer renn. Det er et stort apparat som skal i sving for å 

arrangere renn, og vi er evig takknemlig for dugnadsånden fra «bygdas folk» som stiller opp 

for oss på renndagene, slik at vi på en trygg og god måte får dem gjennomført. Tusen takk til 

alle som stiller opp og hjelper oss med arrangementene våre ���� 

Langrenn  
Telenorkarusellen: i alt var det 20 barn som deltok i ett eller flere renn på Telenorkarusellen 
som vi arrangerte hver torsdag fra januar til mars. Til sammen ble det 10 renn. Pga Corona- 
restriksjoner, så ble det servert varm saft og boller utendørs, men på tampen av sesongen så 
ble det lettelser i restriksjonene og vi fikk bruke lavvoen litt. Premieutdelingen hadde vi i 
lavvoen og det var med stor stas at ungene mottok premier og diplom for en kjempegod 
innsats i skisporet. 
Ved oppstart av årets Telenorkarusell er det påmeldt 20 barn. Blåtind Arena er en veldig god 

møteplass for at både barn og foreldre/besteforeldre kan treffes i et sosialt fellesskap. I 

lavvoen serveres det saft, kaffe og boller, og det er selvfølgelig meget populært for alle 

sammen. Gjennom Telenorkarusellen får vi vist fram laget vårt, og kanskje det på sikt vil 

bidrar til at noen barn vil prøve seg i skiskyttersporten. Vi kan trygt si at også vi er med på å 

fremme ei god folkehelse, og at de som ønsker det får boltre seg i gode skiløyper på Blåtind 

Arena. 

Turrenn: Vi har hatt noen voksne medlemmer som har deltatt på turrenn: Strupendilten, 

Storsteinnes (Gunn- Edel, Dagfinn, Gulldis Iren, Lill-Tove og Willy) og Spanstind rundt i 

Lavangen (Lill-Tove og Willy). 

Sykkel 

Styret har hatt en risikoanalyse ang. forsvarligheten/sikkerheten i å arrangere Tour de Lax, 

iom. at veistandarden er i meget dårlig forfatning rundt hele Fylkesveien fra Lakselvdalen via 

Lakselvbukt, og til Laksvatn. Av hensynet til sykelistenes sikkerhet og arrangørens ansvar for 

å påse at traseen er i forsvarlig stand, så vedtok vi at sykkelrittet ikke skal arrangeres før 

veitraseen er oppgradert. Selv om lager taper verdifulle inntekter, så er det sikkerheten til 

rytterne som tyngre mest. 
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Anlegg 

I denne perioden har det bare vært vedlikeholdsarbeid på stadion og løypa. I 

sommerhalvåret gjorde Hans Olaf mye puss med løypa og omgivelsene på barmark. Det var 

gode forhold for å ta seg en joggetur i løypa. I slutten av august arrangerte vi 

skogsløpskarusellen for første gang, og det ble lagt merke til hvor fint traseen var gjort rein. I 

vinterhalvåret er det stort sett oppkjørte spor hele tiden.  Det var en del utfordringer med 

værsvingninger med både regn og snø. Vinteren er lang og hard her i nord, slik at vi kunne 

bruke løypa til i starten av mai. Siste oppkjøring av løypa, er ifølge kjøreboka den 30/4-22. 

Første oppkjøring høsten 2022 var den 17.12.22. I løpet av hele året 2022 ble det i alt kjørt 

249 km med spor. I tillegg kommer selvfølgelig runder som må kjøres før sporene kan settes. 

Dette danner grunnlaget for å søke løypetilskudd gjennom Balsfjord Idrettsråd. 

Representasjon 

Lill-Tove har vært på et samarbeidsmøte med Ishavskysten Friluftsråd. Blant annet så ble det 

drøftet behovet for utetoalett i turområdet på Laksvatn. Der ble det ytret ønske om behovet 

for å sette opp utetoalett i området vårt på Blåtind Arena. Vi har et høyt trykk av turfolk som 

bruker Blåtind både vinter og sommer, og som regel parkerer de ved vår parkeringsplass ved 

skibrua. I tillegg er lysløypa mye brukt både til arrangement og av skigåere. Ishavskysten 

Friluftsråd var meget positiv til dette og de skal innkalle til et nytt samarbeidsmøte nå i 

vinter. Ishavkysten Friluftsråd dekker utgiftene til toalettet og bidrar til å få det på plass, men 

det er skiskytterlaget som må drifte det (reinhold og tømming). 

Økonomi  

Vi har et godt grunnlag med penger på bok, men med minimale inntekter så blir det mindre 

påfyll. I 2022 har vi ikke hatt reparasjoner på tråkkemaskinen, slik at vi har unngått de store 

og tunge utgiftene. 

Pr. 31.12.22, hadde vi et overskudd på kr. 65 819,35, og det må vi være fornøyd med. De 

store inntektene har vi hentet gjennom: momskompensasjon, offentlig tilskudd/refusjon, 

offentlig tilskudd tjenester/ LAM, startkontigent og grasrotandelen.  

Laget kan nok hente litt mer inn gjennom sponsorinntekter, men iom. at laget har lav 

aktivitet, så blir vi heller ikke attraktive på et allerede presset sponsormarked. Vi har pr. dato 

sponsoravtale med Norges Råfisklag. Sponsoravtalene som kan prøves å få reforhandlet er 

Coop Extra og Vollan Gjestestue. Vi har fortsatt sponsoravtale med Einar Sørensen Maskin 

AS i Tromsø. 

Til Nikkens minneløp fikk vi sponset premier fra Norges Råfisklag, Tine meierier, 

Storsteinnes, Tromsø ski og sykkel, Sulland og Coop Extra.  Dette utgjør også en verdifull og 

god støtte til laget vårt. 

Vi må rette en stor takk til Einar Sørensen Maskin AS i Tromsø, som igjennom mange år, har 

sponset oss med drivstoff til tråkkemaskinen. 

Styret 

Lill- Tove Fredriksen, Jeanette Skogeng, Håkon Løvland, Hans Olaf Nilsen, Sandra Norbye og 

Gulldis Iren Antonsen 
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Sak 9: Behandle Laksvatn skiskytterlags regnskap og kontrollutvalgets beretning 

(NB: Kontrollutvalgets rapport legges frem på årsmøtet) 

 

Balanse      

Laksvatn Skiskytterlag 2022 2021 

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 16,00 1 746 
1920 Bank 4710.04.04164 221 053,70 163 692 

1930 Blåtind Arctic Race 263 211,02 263 211 
1940 Bank 4776.11.15150 95,39 95 

Sum Bankinnskudd, kontanter     484 376,11 428 744 

Sum Omløpsmidler       484 376,11 428 744 

SUM EIENDELER       774 668,11 719 036 

EGENKAPITAL OG GJELD 
2050 Annen egenkapital -707 161,29 -707 161 

Sum Egenkapital       -707 161,29 -707 161 
2400 Leverandørgjeld -1 687,47 -11 875 

Sum Kortsiktig gjeld       -1 687,47 -11 875 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     -708 848,76 -719 036 

Udisponert resultat       -65 819,35 0 
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Resultat      

Laksvatn Skiskytterlag 2022 

Konto Kontonavn       Saldo Budsjett 

    

Driftsinntekter 
3100 Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Innenf. mva-lov -8 449,00 -9 450 
3200 Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet -1 405,00 0 
3210 Startkontingenter -13 670,00 -56 680 

3220 Sposorinntekt/samarbeidsavtaler -4 000,00 -4 000 
3400 Offentlig tilskudd/refusjon -35 059,00 0 
3440 Spes. off. tilskudd tjenester/LAM -19 176,00 -11 000 
3450 Momskompensasjon -15 005,00 -9 000 

3600 Leieinntekt av fast eiendom -3 623,48 0 
3701 Grasrotandelen -24 511,95 -34 000 
3702 Mottatte gaver -4 300,00 -3 500 
3900 Andre driftsinntekter -1 551,00 0 

3940 Medlemskontingenter -6 244,45 -5 000 
3941 Treningsavgifter -1 500,00 -1 500 

Sum Driftsinntekter       -138 494,88 -134 130 
  
Driftskostnader 

4005 Varekostnad 4 764,49 6 500 

Varekostnad       4 764,49 6 500 
6200 Energi og brensel vedrørende produksjon 438,00 0 
6250 Bensin, dieselolje 0,00 300 
6300 Leie av lokaler 0,00 3 500 
6340 Lys, varme 7 713,39 30 000 

6500 Verktøy og inventar mv. som ikke skal aktiveres 184,80 0 
6550 Driftsmateriale 0,00 1 500 
6580 EDB/Programvare/hjemmeside 0,00 14 700 
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 506,00 30 000 

6780 Snørydding 1 200,00 1 500 
6790 Annen fremmed tjeneste 2 250,00 9 500 
7165 Reise- og diettkostnader ikke opplysningspliktig 1 342,00 0 
7295 Provisjonskostnad 1 449,89 4 700 

7351 Startkontingenter 3 050,00 3 500 
7400 Kontingent, fradragsberettiget 9 250,00 8 000 
7420 Premier 0,00 3 000 
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 1 973,00 500 

7500 Forsikringspremie 34 682,00 34 500 
7600 Lisens, karusellavgift og lignende 2 730,00 4 000 
7700 Annen kostnad fradragsberettiget 5,90 0 
7770 Bankgebyrer 1 136,06 800 

Andre driftskostnader       67 911,04 150 000 
Sum Driftskostnader 72 675,53 156 500 

DRIFTSRESULTAT       -65 819,35 22 370 
Finansposter 
Sum Finansposter 0,00 0 
Andre inntekter/kostnader 0,00 0 

RESULTAT         -65 819,35 22 370 
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Sak 10: Innkomne saker 

Fra styret: 

Melde LSSL ut av Norges sykkelforbund 

Laksvatn skiskytterlag har gjennom mange år vært medlem i Norges sykkelforbund. Dette er et krav 

for å kunne arrangere sykkelrittet Tour de lax. Som det framgår av årsberetninga, så har styret på 

bakgrunn av risikoanalyse, vedtatt å ikke arrangere sykkelrittet før veistandarden er oppgradert til et 

forsvarlig nivå. I de siste årene har vi ikke hatt aktive ryttere i laget vårt, og vi har heller ikke 

organiserte sykkelaktiviteter. På bakgrunn av dette, har styret vurdert at vi ikke lenger har behov for 

å være medlem i Norges sykkelforbund. Medlemsavgifta på kr. 4500,- blir bare en utgiftspost for oss 

iom at vi ikke har arrangement som gir oss inntekter.  

Styrets forslag til vedtak: 

Laksvatn skiskytterlag melder seg ut av Norges sykkelforbund med virkning fra 01.01.24. 

 

 

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Dagens satser: 

Kontingent  Beløp  

Familiekontigent  Kr. 500,- 

Enkeltmedlem Kr. 300,- 

Støttemedlem Kr. 150,- 

 

Treningsavgift  Beløp  

Fra junior og eldre Kr. 1000,- 

For rekrutt/ mini Kr. 500,- 

 

Styret legger ikke opp til noen endringer i satsene. 
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Sak 12: Vedtekter og organisasjonsplan for Laksvatn skiskytterlag 

 

 

LAKSVATN SKISKYTTERLAG 

Laksvatn skiskytterlag er organisert gjennom: 

Norges idrettsforbund:  

• Norges skiskytterforbund – Troms skiskytterkrets, TSSK 

• Norges skiforbund – Troms skikrets, TSK 

• Balsfjord Idrettsråd 

 

Vedtekter: 

Laksvatn skiskytterlag følger lovnorm for idrettslag, som var vedtatt av Idrettsstyret 16. 

november 2021.  

Organisasjonsplan 

Vedtatt på årsmøte 27.02.23 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Styret  

Leder 

Nestleder/styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem  

Kontrollutvalg:  

1. 

2. 

 

Valgkomite 

Leder 

Medlem 

Medlem  

Årsmøte  
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Sak 13: Behandle skiskytterlagets driftsbudsjett for 2023 

Klubb: Laksvatn skiskytterlag År: 2023 

Konto Kontonavn Hovedlaget Skiskyting Sykkel Ski 

Driftsinntekter 

3100 Salgsinntekt avgiftsfri 28 940 

3110 Salgsinntekt drakter/materiell 500 

3210 Startkontingenter egne stevner 11 250 3 000 

3220 Sponsorinntekter/ reklame 4 000 

3440 Spes. Off. tilskudd 20 000 

3450 Momskompensasjon 8 388 

3600 Leieinntekter (parkeringsavgift) 3 500 

3701 Grasrotandelen 25 000 

3940 Medlemskontingenter 5 500 

3941 Treningsavgifter 1 500 1 500 

3950 Annen driftsrelatert inntekt         

  Sum driftsinntekter 68 388 41 690 0 3 000 

Driftskostnader 

4005 Varekostnad 26 600 

6250 Bensin/dieselolje 500 

6300 Leie lokaler 2 000 

6340 Lys, varme 20 000 

6550 Driftsmateriale 500 

6580 Leie datasystemer/hjemmeside 2 200 

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 38 000 

6780 Snørydding 1 500 

6790 Annen fremmed tjeneste 2 250 

7295 Provisjon (Eq-timing med mer) 1 156 

7350 Reise/diett samlinger-mesterskap 2 500 

7351 Startkontingenter stevner 3 100 

7400 Medlemskontingent krets 2 500 3 250 2 500 

7420 Premier 2 300 

7430 Gaver 1 200 

7500 Forsikringspremie 35 500 

7600 Lisens, karusellavgift og lignende 5 600 

7770 Bankgebyrer 1 200 

  Sum driftskostnader 104 850 43 756 3 250 2 500 

  Driftsresultat -36 462 -2 066 -3 250 500 

9110 Resultat fra gruppene -4 816       

9200 Resultat -41 278       
 

 

  



  side 10 

Sak 14: Valg   

 

Funksjon  Navn  Velges for På valg  
Leder  Lill-Tove Fredriksen 1 år  2023 
Nestleder  Jeanette Skogeng 2 år 2023 
Økonomiansvarlig  Håkon Løvland 2 år  2024 
Styremedlem/sekretær  Sandra Nordbye 2 år  2024 

Styremedlem/anleggsansvarlig Hans Olaf Nilsen 2 år  2023 
Styremedlem  Gulldis Iren Antonsen 2 år  2024 

1. varamedlem  Andrine Fredriksen 1 år  2023 
2.varamedlem Oskar Hansen 1 år  2023 
Kontrollutvalg Lena Mortensen 

Jan- Einar Johnsen 
1 år  
1 år  

2023 
2023 

Valgkomite for årsmøte i 2023 Ann- Kathrin Larsen (leder) 
Ivar Løvland 
 
Andrine Fredriksen 
  

Går ut 2023 
1 år igjen og rykker opp 
som leder 
2 år igjen  
 

 

 

Valgkomiteen legger fram egen innstilling 

• Styreleder 

• Nestleder 

• Øvrige styremedlemmer som er på valg 

• Varamedlemmer 

• Kontrollutvalg, 2 personer 

 I tillegg skal årsmøte velge: 

• Representant til ting: TSSK, TSK, TCK (fullmakt kan gis til styret) 

• Leder i valgkomiteen (2. års medlem i valgkomiteen rykker opp som leder) 

• Nytt medlem i valgkomiteen som velges for 3 år 

• Våpenansvarlig 

• Ansvar for politiattester 

 


