
 

 

Til medlemmer i Tiller idrettslag 

  

 

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag 

 

 

Tid: tirsdag 26.mars 2019 kl 19:00 

 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 12. mars 2019.  

Saker sendes inn til styret på epost: post@tiller.idrett.no 

 

 

Tiller 24.02.2019 

Styret i Tiller IL 

     



 

 

Til medlemmer i Tiller idrettslag 
  

Tiller 26.03.2019 

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Tiller IL. 

 

Det vises til innkalling til årsmøte av 24.02.2019. 

 

Årsmøtet avholdes den 26. mars 2019 kl 19.00 på Tiller V.G. Skole 

 

Under følger sakslisten for årsmøtet: 

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Sak 3: Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 4: Behandle styrets årsberetning for 2018 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 

Sak 6: Behandle forslag og saker 

Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2020 

Sak 8: Fastsette treningsavgifter 

Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 11: Valg 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, herunder:  

 

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.   

 Arbeidstakere: 

En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende: 

o arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget 

o arbeidstaker som er ansattrepresentant  

o personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke  

 Oppdragstakere: 

.Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er 

ikke valgbar.  

 Andre personer: 

Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, 

har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og 

ansatte i en slik juridisk person.  

 

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I 

organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere 

personer, må minst to være av det motsatte kjønn.   

 



 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

 

- Styrets forslag til forretningsorden 

- Idrettslagets årsberetning 

- Regnskap 

- Forslag og saker 

- Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt] 

- Styrets forslag til budsjett, styrehonorar og treningsavgifter. 

- Styrets forslag til organisasjonsplan 

- Valgkomiteens/hovedstyrets innstilling 

- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

styret i Tiller IL 

 



 

 

Vedlegg 1 

Årsmøte Tiller idrettslag 26. mars 2019 

 Sak 2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

    

 

Forslag til forretningsorden: 

 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 

tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  

5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 

6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 

trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp 

til votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot. 

 

 



 

 

 

Vedlegg 2 

Årsmøte Tiller idrettslag 26. mars 2019 

 

 

Sak 3  Valg av dirigent / ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

  

Styrets innstilling: 

 

Therese Stavø-Gunhildsøien velges til dirigent.  

 

Terje Rørvik velges som referent. 

 

Til å underskrive protokollen oppnevnes to møtende medlemmer.  

 

 

     

 



 

ÅRSBERETNING FOR 2018 FOR TILLER IDRETTSLAG 

  

Virksomhetens art, mål og organisasjon 
Tiller IL er et breddeidrettslag og har som hovedoppgave å tilby et aktivitets- og 

idrettstilbud til alle i nærmiljøet. Barn og ungdom på Tiller er lagets viktigste målgruppe. 

Tiller IL hadde totalt 949 betalende medlemmer i 2018 mot 842 i 2017. Av disse var 641 

under 18 år, mot 502 i 2017 

Tiller IL er et idrettslag bestående av totalt sju særgrupper. Fem av disse driver med 

særidretter; fotball, håndball, ishockey, ski, og skyting. I tillegg inngår en trimgruppe som 

hovedsakelig har et trimtilbud til voksne i nærområdet og en gruppe som har de minste 

aldersgruppene som sin målgruppe, idrettsskolen.   

Verdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet skal prege all idrettslig aktivitet. 

Verdier som frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd skal prege det organisatoriske 

arbeidet. 

Styrets sammensetning og arbeid 

Tiller ILs styre har i 2018 bestått av arbeidsutvalget og lederne i særgruppene, inkludert 

leder for Trim og Idrettsskolen. Idrettslaget har i flere år meldt sin bekymring når det 

gjelder administrativ kapasitet. 2018 var det første året på lang tid hvor alle verv i 

arbeidsutvalget ble besatt. Dessverre mistet arbeidsutvalget sin leder tidlig på 

sommeren, ett styremedlem trakk seg, samt at et tredje medlem har vært fraværende 

store deler av året. Det har derfor vært stor belastning på de gjenværende medlemmene 

i arbeidsutvalget. Videre har Tiller IL i 2018 også manglet folk til anleggskomiteen. 

Kontrollkomiteen har hatt en leder som har vært fraværende, og som i løpet av 2018 

meldte seg ut av Tiller IL. Valgkomiteen har bestått av 2 personer. Her burde dialogen 

mellom arbeidsutvalget og valgkomiteen startet langt tidligere for å sikre at ledige verv 

blir fylt fortløpende. Dette samarbeidet er viktig, og må bli bedre i 2019. 

 

Kasserer i arbeidsutvalget har brukt enormt mange timer(ca. 300t) i 2018 på å følge opp 

enkelt lag på håndball og fotball, da først og fremst for å få orden på lagregnskap. Her 

har arbeidsutvalget en jobb å gjøre for å se på om ikke dette arbeidet kan forenkles, 

gjøres på en mer effektiv måte. På våren/sommeren 2018 kjørte arbeidsutvalget en 

vervekampanje på Tiller, en kampanje for å verve grasrotandeler til Tiller IL. Nesten 

3000 flyers ble delt ut og antall grasrotandeler har i 2018 økt i fra 798 til 843. I kroner 

utgjør det en økning i fra ca. kr 327000 – kr 453 000. I høst ble det også dratt i gang en 

salgsdugnad hvor fordelskortet Dealpass ble solgt. Denne dugnaden var ment som en 

erstatning for en ny runde med Salva-produkter, og inntektene skal være med på å 

dekke deler av regnskapstjenestene til Tiller IL. Selv om Dealpass vil gi inntekter som 

kommer godt med, ser arbeidsutvalget at slike dugnader er veldig resursskrevende og 



 

tidkrevende. Man bør vurdere om det er riktig at hovedlaget bruker tid på dugnader, eller 

om hovedlaget heller bør fokusere på andre viktigere oppgaver.  

 

Også i 2018 har samarbeidet med SpareBank 1 Regnskapshuset fungert godt. Her har 

kassererne i særgruppene vært en viktig bidragsyter, sammen med kasserer i 

hovedlaget. Spesielt kasserer for Tiller Fotball har gjort en stor jobb som har spart Tiller 

IL(fotball) for store kostnader. Men som nevnt tidligere vil det være viktig å se på 

muligheten for å forenkle dagens innrapporteringsrutiner(lagskasser, bilag, 

dommerregninger osv..), slik at belastningen på kasserer i hovedlag og/eller særgruppe 

blir langt lavere enn hva den er i dag. 

 

Arbeidsutvalget 

Styret har det siste året bestått av:  
 

Verv:                                            Navn: 

Leder                                    Trakk seg våren 208, nestleder har fungert som leder 

Nestleder                                      Magnar Granhaug 

Sekretær                                      Terje Rørvik 

Kasserer                                       Espen Kowalewski 

Styremedlem                           Eivind Stene 

Styremedlem                              Trakk seg i løpet av 2018 

Varamedlem                                Lillian Engen 

  

Det avholdes normalt et møte mellom hvert hovedstyremøte. 

Fotball 

Styret har det siste året bestått av:  
 

Verv:                                            Navn: 
Leder:      Gro Merethe Nerland 
Nestleder:     Torill Vonheim 
Økonomiansvarlig:    Heidi H. Alstad 
Styremedlem:    Trude Skaldehaug, ansvar: kvalitetsklubb  
Styremedlem:    Jan-Åge Heggvik, ansvar: Starrmyra 
Styremedlem:    Terje Kløver, ansvar: Material 
Styremedlem:    Kent Aasen 
Vara:      Erling Nerland Lone 
Vara:      Magnus Kristiansen 
 

Styret har i 2018 hatt 5 rene styremøter og behandlet 34 saker. De fleste sakene er 
behandlet på styremøte, noen saker har imidlertid blitt behandlet på mail og telefon der 
dette har vært mulig og nødvendig som følge av sakenes innhold og tidsfrister. I tillegg 
har styret hatt utstrakt møtevirksomhet/arbeid med blant annet: 



 

 Interne og eksterne møter vedr kvalitetsklubb 
 NFF Trøndelag (lederlunsj, klubbforum etc) 
 Andre klubber i Trøndelag (vedr overanger og samarbeid) 
 Interne møter vedr sammenslåing av lag/samarbeid 
 Daglig drift av TF; - oppdatering av KA, adm utleie av KVT hallen, økonomi 

(regninger, avgifter, treningsavgifter, kiosk etc), varebeholdning kiosk 
 Møter med samarbeidspartnere 
 Trondheim Kommune (tilsynsordning & Starrmyra), 
 Fjernvarmecupen/Tiller Futsal Cup 
 HS-møter 
 I 2018 deltok Tiller også på NFF Trøndelags kretsting og NFFs forbundting. 

 

Styret har et ønske om å dreie fokus over på strategiske saker og fremtiden for Tiller 
fotball, mer enn drøftinger knyttet til saker vedr daglig drift/administrasjonen. 
 

En breddeklubb som Tiller Fotball er helt avhengige av engasjerte personer/foreldre for 
å kunne opprettholde god aktivitet i klubben. Uten den formidable innsatsen som disse 
personene legger ned i fritiden sin vil det ikke være mulig å drive Tiller Fotball. Styret vil 
takke alle som bidrar for innsatsen i året som har gått. 
 
Kvalitetsklubb 

Styret jobber opp mot tildelte mentorer for å overholde rapporteringsfrister og fremgang i 
kvalitetklubb-konseptet som startet i 2018. 

Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil være retningsgivende for det meste av 
utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene. Det er kriterier på tre nivåer som anerkjenner 
god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef» – filosofien, men 
representerer en enda større helhet og en klar struktur. 

Det viktigste nivået er nivå 1, der TF startet som prosessklubb i 2018. Målet er å 
stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber 
tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.  

Konseptet er delt opp i 18 kriterier som setter en standard for gode breddeklubber. De 
18 kriteriene er gruppert i 4 deler: 

 Aktivitet 
 Organisasjon 
 Kompetanse 
 Samfunns- og verdiarbeid 

God aktivitet på feltet krever en strukturert administrasjon med klar retning på verdier og 
sport. Klubber som når nivå 1 er sterke breddeklubber som setter premissene for det 
som skjer på treningsfeltet. Klubben er sjef. TF tror dette skal løfte oss som klubb, - og 
bidra til en helhetlig gjennomføring fra 6 år til senior. 

 

  



 

Håndball 

Styret har det siste året bestått av:  
 
Verv:                                            Navn: 
Leder:      Therese Stavø-Gunhildsøien 

Nestleder og Sportslig leder:  Anders Sagfjæra 

Økonomiansvarlig:   Frøydis Larsen 

Sekretær:     Nina Lagesen 

Markeds- og sponsoransvarlig:  Robin Humstad 

Styremedlem:    Lena Gundersen 

Styremedlem:    Geir Askjem 

 

Det har i 2018 vært avholdt ett årlig møte, 12 styremøter og ett trener- og 

oppmannsmøte. I tillegg har styreleder hatt 4 møter med sportslig utvalg.  

Det har vært avholdt kick-off på Orkanger for alle medlemmer med overnattinger fra 

årgang 2007. Her hadde vi besøk fra Kolstad og Byåsen håndball. 3t hadde egen 

styrkeøkt for alle lag og spillere fra Kolstad elite og Byåsen elite hadde økter med 

spillerne. Dette var en suksess sett fra sportslig synspunkt. I tillegg hadde alle 

årgangene en økt i turnhallen. Dette var både artig og utfordrende. For årgangene 2011-

2008 var våre egne 15 og 16-årspillere trenere, under ledelse av Kennet Pedersen fra 2. 

div. I dette så vi hvor viktig det er at de eldre spillerne vises tydelig i klubben som gode 

motivatorer. 

Fra klubbhuset har vi avholdt styremøter, det vært samling for trenere- og oppmenn ved 

utdeling av Ortodent tannbørster og ved møter vedrørende de ulike team og ved 

kontraktinngåelser med de ulike trenerne.  

 

Tilsynsvakt i Rostenhallen 

Tiller håndball har sammen med Tiller fotball et delt ansvar for tilsynsvakter.  Tiller 

håndball har hatt ansvaret for 16 helger i 2018. Vaktene er likt fordelt på våre lag fra 

gutter og jenter 12 år. Styret organiserer vaktordningen og sørger for at hvert enkelt lag 

har kontroll på sine helger og at de har tilgang til hallen med nøkler og nødvendige 

rekvisita osv. Det ble også gitt opplæring for alle lag som ønsket en gjennomgang av 

Rostenhallen, slik at dette kunne videreformidles til alle som har fått tildelt vakter. Det 

har gjennom høsten vært en del dialog med driftsleder i Rostenhallen ifbm tekniske 

utfordringer og nøkkelproblematikk. Vi har en fin dialog og vi har kommet frem til gode 

løsninger. Ellers har høsten blitt benyttet til å rydde i kiosken, vaktboden og garasjene. 

 

Kiosken i Rostenhallen 

Kiosken er en viktig inntektskilde. Dessverre har vi i 2018 hatt færre hjemmekamper i 

Rostenhallen på grunn av andre arrangementer. Vårt ansvar er å holde kiosken åpen 

når det spilles håndballkamper i hallen. Styret sørger for at det er varer i kiosken for 



 

salg, mens de som har dugnad skal ta med påsmurte rundstykker, kake, vaffelrøre e.l. 

Målet til styret er at alt i kiosken skal fungere så godt, at det er enkelt for de som skal stå 

der å gjøre en god jobb. Vi har derfor laget beskrivelser for hvordan kortterminal og I-

Pad fungerer, det er laget en sjekkliste for hva som skal gjøres i kiosken, prislister er 

hengt opp både på innsiden og utsiden av kiosken. I tillegg forsøker vi å få et utvalg som 

skal være litt sunnere, og mer mettende. For å nå disse målene, har vi testet ut hva som 

er hensiktsmessig å ha i vareutvalget (i tillegg til det som tradisjonelt har vært der). 

  

Vi låner i tillegg ut kiosken til andre som skal ha arrangement i hallen (innebandy, 

boksing, fotball mfl.). 

For å få kiosken enda bedre, skal vi fortsette å jobbe fremover jobbe med:  

• å forbedre og forenkle informasjonen som ligger i kiosken 

• å teste ut alternative produkter 

• konseptet - En sunnere kiosk 

 

Dugnaden med Ortodent ble gjennomført i november. Ellers har lagene vært involvert i 

dugnader som kiosk- og tilsynsvakter i Rostenhallen og ved Tiller Cup. 

Tiller IL Håndball har vært representert i møter i regi av Hovedstyret i Tiller IL, Region 

Nord, Trondheim Kommune, Idrettsrådet, Tiller Cup, sponsorer og leverandører. 

Styret har også i 2018 hatt stort fokus på økonomi. Styret jobber kontinuerlig for å sikre 

økonomien og vurderer flere potensielle fremtidige inntektskilder til klubben.  

Sportslig utvalg har bestått av Anders Sagfjæra, Vegard Fagervold, Espen Pettersen, 

Petter Lysfjord og Joar Myran, (første halvdel) og Hege Therese Enlid (2.halvdel) Ved 

utgangen av 2018 har Tiller 33 lag i seriespill med ca. 265 aktive spillere, hvorav 

høyeste nivå er 2.div herrer.  Vi har spillere med på fylkessamlinger og talentsamlinger i 

regi av Region Nord. 

Nina Helåsaunet har i 2018 vært leder for Tiller Cup som ble en stor sportslig suksess.  

Treningstider har vært fordelt av leder og Sportslig Utvalg.   

Dommerkontakter har også i 2018 vært Eli Norheim og Arne Almåsbakk. Tiller håndball 

har god tilvekst av dommere og kampledere.   

 

  



 

Idrettsskolen 

Kathinka Leikanger Friquin og Runar Øien-Vikaune har samarbeidet om rollen som leder 

for Idrettsskolen. Kathinka Leikanger Friquin var styreleder våren 2018, mens Runar var 

styreleder høsten 2018. Kathinka er den som formelt ble valgt som leder på årsmøtet i 

2018, og har derfor deltatt som representant på alle møtene i Hovedstyret i 2018.  

 
Styret har det siste året bestått av:  
 

Verv:                                            Navn: 
Leder   Vår / Høst Kathinka L Friquin / Runar Øien-Vikaune 

Kasserer  Høst  Lina Marie Rimol 

Styremedlem  Vår  Runar Øien-Vikaune 

Styremedlem  Vår/Høst Beate Engesbak 

Styremedlem  Vår/Høst Andreas Lindberg 

Styremedlem  Høst  Morten Nyheim 

Styremedlem  Høst  Kim My Tran 

 

Idrettsskolen startet opp igjen våren 2018 etter en pause høsten 2017. I vårsemesteret 

fungerte de fire styremedlemmene som frivillige trenere, men til høstsemesteret fikk vi 

på plass fire ungdommer som trenere. Ungdommene fant vi ved å legge utlysning på 

facebook-siden Tonstad og Tiller Oppslagstavle. Mor til den ene treneren tok kontakt, 

referanser ble sjekket og møte/samtale kom i gang etter det. Den eldste treneren var 19 

år, de andre 16 år. Dette har fungerte veldig bra, og de samme trenerne fortsetter også 

våren 2019. Styret stilte krav om at trenerne måtte ta kurset Aktivitetslederkurs 

barneidrett høsten 2018, og alle fikk plass på kurset som ble gjennomført på 

Charlottenlund. Idrettsskolen har en representant i Hovedstyret i Tiller IL. Styret benytter 

Facebook og Messenger til kommunikasjon, både internt og med foreldre. 

Styret har hatt 4 møter i løpet av året i tillegg til at flere av styret møtes ukentlig på 

treningene. 

Fra høsten 2018 har det alltid vært minst ett styremedlem til stede på treningene for å 

være bindeledd mellom foreldre, trenere og barn, samt for å ha førstehjelpsansvar.  

 

Aktiviteter 

Tiller IL Idrettsskole er et tilbud for barn mellom 4 og 7 år. Vi ser at barn i høyere 

aldersgrupper velger mer spesialiserte aktiviteter som fotball, håndball etc., så behovet 

for et tilbud for dem er lite. Dette gjenspeiles i oversikten over antall medlemmer i de 

ulike aldersgruppene. Idrettsskolen skal ha fokus på motorisk mestring og lek, og skal gi 

innsikt i et bredt utvalg av idretter. Idrettsskolens aktivitetsplan følger skoleåret, men 

avslutter litt tidligere til sommer og jul. 

  



 

Idrettsskolen hadde våren 2018 to grupper med plass til 50 barn, mens høsten 2018 var 

93 barn med fordelt på 4 aldersbestemte grupper. Mange barn vil gjerne være med, og 

det går raskt å fylle opp gruppene. Treningene holdes i gymsalen på Hårstad skole, 

mandager og tirsdager kl. 17-19.  

 

Målet er å være et lavterskeltilbud innen aktivitet for de minste barna der man kan 

presentere et bredt utvalg av idretter. Noen av særgruppene i idrettslaget inviteres inn 

for å være med på treninger for å introdusere barna for sine aktiviteter og på den måten 

være med på å skape rekruttering. Dette er ønsket fra Tiller IL. I februar 2018 var 

skigruppa inne og hadde en trening, og på høsten var vi i Nidaros Judoklubb sine lokaler 

og ble presentert for deres idrett. Det er et samarbeid vi kommer til å fortsette med. Vi 

fortsetter å kontakte de ulike særgruppene for å få dem mer på banen. 

 

Ishockey 

 
Styret har det siste året bestått av:  
 
Verv:                                            Navn: 
Leder     Jahn Petter Evjen Lindgren 
Nestleder    Jakob Sagmo Hammer  
Kasserer    Thomas Moxness 
Styremedlem    Mikael Ferm 
 
Ishockey hadde i sesongen 2017/18 21stk. betalende medlemmer. Alle disse er spillere 
på seniorlaget. Inneværende sesong for seniorlaget har bestått av seriespill i lokal 
4.divisjon og deltagelse på den årlige Wing-cup. 
 
Ledergruppa i Tiller ishockey har lagt ned betydelige ressurser på å finne måter på å 
øke rekrutteringen til vår yngres avdeling. I februar ble det gjennomført en aktivitetsdag i 
Dalgård ishall med 290 spillere fordelt på 34 lag. Samme måned ble det i samarbeid 
med ishockeykretsen arrangert skøytedag på Tonstadbanen med godt oppmøte. 
Ledergruppa har god dialog med rekrutteringsansvarlige i kretsen samt at vi 
samarbeider med andre lag i Trondheim for å øke vår kompetanse og nettverk. 
 

  



 

Ski 

Styret har det siste året bestått av:  
 
Verv:                                            Navn: 
Leder                                    Kjersti Alne Solberg 

Nestleder                              Wenche Langørgen 

Kasserer                               Knut Hergot 

Sekretær                              Torkild Lenes 

Styremedlem                       Ida Lyngstad 

  

Tiller Ski hadde 36 løpere, og det ble gjennomført 8 styremøter i løpet av sesongen 

2017-2018. Før sesongstart gjennomførte Tiller Ski en dugnad i lysløypa for å 

optimalisere forholdene før vinteren. 

 

For sesongen 2017-2018 ble det arrangert 4 poengrenn samt klubbmesterskap. Totalt 

hadde vi 345 løpere på de 4 poengrennene og 74 startende på klubbmesterskapet. 

  

Sesongen 2017-2018 startet med Kick-Off helgen 19-20 august, hvor vi både deltok i 

Kvilhaugen Opp, gjennomførte treninger, var tilskuere til rulleskirenn i Toppidrettsveka 

samt felles middag. Fryktelig mye regn denne helga, så vi droppet familieturen som var 

planlagt på søndagen. 

 

Treninger for de eldste hadde oppstart ultimo august, og etter høstferien startet også 

treningene for de yngste. 

 

21.-22.10 var de eldste løperne på treningssamling i Orkdal. Vi bodde på hytte på 

Geitastrand og treningene, både på rulleski og med joggesko, ble gjennomført både der 

og i Orkdal il sitt anlegg i Knyken. 

 

Sesongens høydepunkt var som tidligere snøsamlingen 24.-26.11 i Bruksvallarna. 

Forholdene var gode både i forhold til løyper og temperatur/vær. Flere av våre løpere 

fikk mange kilometer på ski denne helga. 

Treningene ble denne sesongen gjennomført med foreldre som trenere. Wenche 

Langørgen og Ida Lyngstad hadde hovedansvar for de yngste løperne.  Knut Hergot 

hadde hovedansvar for den eldste gruppa og hadde også god hjelp av Stein Ove 

Finland.  Gjennom sesongen ble det lagt opp til to treninger for den eldste gruppen og 

en trening for den yngste gruppen pr uke. 

 

Det var ikke så mange løpere som deltok på renn dette året, men Tiller Ski var 

representert på noen renn. 

 



 

Parkeringsvakt i samarbeid med Trondheim kommune ble gjennomført. Tiller ski hadde 

ansvar for parkeringen i Storsvingen annenhver helg fra nyttår til påske. 

 

I april arrangerte vi sosial samling for de eldste løperne sammen med de som skulle 

rykke opp til storgruppa til høsten. Dette ble godt mottatt! 

   

I tillegg til det ovenstående ble tradisjonene holdt i hevd med både, smørekurs sammen 

med Heimdal ski, grøtavslutning til jul og sesongavslutning i Skileiken. Det ble ikke 

arrangert miljøsamling høsten 2017. 

  

Skyttere 

Styret har det siste året bestått av:  
 

Verv:                                   Navn: 

Leder                                    Nils Terje Viken 

Styremedlem                        Rolf Aune 

Styremedlem   Lars Haugan 

  

Vi har i 2018 hvert 3 til 7 skyttere som hatt et bra aktivitetsnivå på skytebanen. 
Det har vært 2-4 stk nye skyttere/rekrutter som har fått prøvd å skyte 10m luft.  
Mandager har det vært trening og konkurranseskyting med Bedrifts-skyttere og 
medlemmer i Tiller. Tor Haugland, Lars Haugland og Terje Viken har vært med og skutt 
for Trønderenergi i serie og Cup. Trønderenergi ble nr 3 i serien i 2018 og i cupen ble vi 
slått ut i semifinalen. 
 
Vi har hatt treningskvelder fast på torsdager hvor det har vært åpent for alle for å komme 
og skyte. Her har det vært bra oppmøte, men det er plass til flere. 
Banen har vært utleid til Bedrift-skyttere, DFS-skyttere og studenter fra NTNU. Så det 
har vært aktivitet på banen mandag til torsdag. 
Det har vært nye skyttere innom for å prøve seg på banen, men vi ser at disse forsvinner 
etter en periode med skyting. Neste år må vi sette av egen skytetid for nye skyttere og 
rekrutter. 
 
Skytteranlegget har nå fått installert elektroniske skyteskiver på 10meter og 15 meter.  
Slik at det blir anvist på skjerm ved standplass etter hvert skudd. Skivene blir leid fra 
DFS-skytterne. Dugnad har vi hatt etter behov og det må også gjennomføres noe 
dugnad på oppgradering av skytteranlegg i 2019. 
  



 

Trim 

Styret har det siste året bestått av:  
 

Verv:                                   Navn: 

Leder                                   Oddny Rønning Lossius 

Nestleder                             Ingrid Rolfseng 

Kasserer                              Bente Wold 

Styremedlem         Håvard Duklæt 

Styremedlem                      Ikke besatt 

  

I 2018 har vi hatt 1 styremøte. 

Antall trimmere vår 2018: 19 stk. 

Antall trimmere høst 2018: 19 stk. 

Våre instruktører har vært Sofie Søraunet Wangberg og Marthe Mørkve. 

Valgkomité 

Styret har det siste året bestått av:  
 

Verv:                                   Navn: 

Leder                                   Knut S. Løvvik 

Medlem                               Børre Lien 

Medlem                               Ikke besatt 

Varamedlem                       Ikke besatt 

  

Kontrollkomité 

Styret har det siste året bestått av:  
 

Verv:                                Navn: 

Medlem 1                            Odd-Harald Sandvik 

Medlem 2                            Ikke besatt 

  

  



 

Aktiviteter 

Fotball 

Tiller IL Fotball hadde 567 aktive ved utgangen av 2018 fra G/J 6 år til senior. Antallet er 

omtrent det samme som i 2017. 2012-årgangen har bidratt med 55 nye spillere, noe som 

betyr at det også er ca. 50 aktive som har sluttet i løpet av sesongen. 

  

Fotballgruppa har i 2018 jobbet svært godt med det sportslige. Samtlige lag/kull har høy 
aktivitet året gjennom, noe styret er veldig fornøyd med. I tillegg er det gledelig å se mye 
uorganisert aktivitet på dagtid (rett etter skoleslutt) og i helgene. Fotball stilte med lag i 
alle årsklasser i serien, utenom J15, fra 11 år og oppover til senior.. De yngste utøvere 6-10 
år har deltatt på Sonekvelder og diverse cuper. 
Av andre sportslige høydepunkter i serien kan vi nevne: 

Vinnere av OBOS-cup i 2017 i NFF Trøndelag - G16 
Vinnere av kretsmesterskap 2018 i NFF Trøndelag - J17 11er 

 
Trenerteam 

Alle kull i TF har trenerteam av ulike størrelser, vi presiserer viktigheten av å ha en plan 
og fordele belastningen. Vi er stolte over at våre trenere kurses i utstrakt grad: 
Barnefotball: 1 trener per årskull med minst 1 delkurs fra NFF Grasrottrener er krav i 
dagens kvalitetsklubb. Der er vi stolt og kan si vi oppfyller kravene i 2018, allerede før vi 
ble tatt opp som prosessklubb. 
Ungsomsfotball: 1 trener per årskull med hele NFF Grasrottrener (alle 4 delkurs): 
Der har vi i Tiller Fotball tre årskull som mangler (G/J2006 og G16). 
Disse vil bli utfordret til å ta kurs i 2019. Fokus på trenerutvikling har vi hatt allerede fra 
2015/2016, dette vil fortsette da TF tro på at utøverne våre nyter godt av i det lange løp. 
TF har utfordring med å få kvinnelige trenere inn i trenerteamene. 
 

Dommere 

Det er arrangert klubbdommerkurs for 2005-kullene i august.  
Alle sonekvelder er prøvd delt jevnt mellom klubbdommerne våre for at alle skal få 
erfaring. Vår dommeransvarlig Andreas Nisja har gjort en fantastisk innsats på 
dommeroppsett for sonekveldene på TOBB, vi takker for det. 
Rekruttdommerkurs:  
TF har hatt 7 stk på rekruttdommerkurs, og to rekruttdommere som iløpet av 2018 ble 
autoriserte kretsdommere: Riad Faisal Darwich og Martin Urfjell Rørvik. 
Utfordring å rekruttere nok dommere, spesielt jenter. 
   
Rekruttering 

Oppstartsdag 6-åringene ble avviklet lørdag 1 september på TOBB Arena. Omtrent 60 
barn deltok + foreldre. Et stort arrangement på banen med dyktige instruktører fra 
G2002 og J2001. Det var en flott begivenhet og hyggelig atmosfære. 
 

Tine fotballskole, Coerver 
Begge fotballskoler som ble arrangert ble en suksess. Tine Fotballskole ble fullt, - og vi 
hadde venteliste. 



 

 

Fjernvarmecupen 

2018 var siste året cupen ble spilt under navnet Fjernvarmecupen. Cupen er vår største 
arrangement gjennom et fotballår, og i 2018 var det 350 lag som var påmeldt. 
Turneringen foregikk gjennom de tre første helgene i januar i KVT-hallen, Kotenghallen 
og Rostenhallen, og det var G/J2004 som hadde dugnadsansvaret, det ble godt 
ivaretatt. Samtlige i styret hadde sine oppgaver de skulle gjennomføre. 
Cupen ble en sportslig suksess, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. 
Kampoppsett gikk bedre i 2018 sammenlignet med 2017 da vi var sent ute med 
oppsettet, - og noen kamper gikk sent. 
 

Administrativt 
Klubbhåndbok - Fotball 
Styret jobber for å gi alle i Tiller Fotball klare retningslinjer. Klubbhåndboken er en del av 
leveransen som skal på plass ifm Kvalitetsklubb. Der vil blant annet rollebeskrivelser og 
sportsplan bli delt. Klubbhåndboken vil bli publisert på tillerfotball.no. I 2018 kom noen 
rollebeskrivelser på plass. Arbeidet vil fortsette ut i 2019, - og implementeringen vil bli 
viktig.  
 

Laglederteam 

TF har i 2018 hatt 1 lagledermøte, pluss møter med lagledere ved behov. Terje Kløver 
har håndtert alle forespørsler om utstyr, Torill Vonheim alle forespørsler vedr tilsynsvakt i 
Rostenhallen, og Gro Merethe kiosken på TOBB (dugnad og varer). Espen Kowalewski 
har håndtert lagsregnskap, økonomirapporteringene er blitt bedre i 2018. Heidi har 
håndtert dommerregninger og andre økonomiske spørsmål fra laglederteam i tillegg til 
driftskonto til TF. TF er heldig som har slike ressurser med slikt engasjement for 
klubben. 
 

Lagledere i 0 div skal ha gjennomført FLK1 (Fotballederkurs 1): Der oppfyller vi idag 
kravene til kompetanse (siste kurset i januar 2019).  
 

Fair Play 

Her har Tiller Fotball et potensial. Vi har: 
– Likeverdig tilbud til både jenter og gutter  
– Fair play-hilsen gjennomføres i alle lag – før og etter kamp  
– Klubben har kampverter i alle kamper 
Mål 2019: 
– Fair play som tema på foreldremøter  
– Egen kontaktperson når det gjelder Fair play med rollebeskrivelse for denne 
funksjonen  
– Aktivt forhold til foreldrevettreglene  
– Fair play er synlig på klubbens anlegg/klubbhus med flagg, banner, plakater etc.  
 

Anleggsutvikling: 
Banekapasitet for fotball er det avdelingen kaller krise. Det er i hovedsak begrenset til 
leie av 11-er banen TOBB Arena Sør og 7-er banen KVT banen. 
Starrmyra banen som er tiltenkt bygd er utfordrende. Med masse myr er det både 
økonomi- og miljøhensyn å ta. Tre pristilbud foreligger, uten garanti pga løsning/myr. 



 

Uten garanti får man ikke tippemidler. Det er avtalt nye runde med entreprenørene, 
Trondheim kommune og idrettsrådet. Vinterstid hadde TF ikke klart seg uten KVT- 
hallen. Tilbudet hadde vært omtrent ikke-eksisterende og frafallet ville vært stort.  
 
Det er lagt ned stor dugnadsinnsatsen også i 2108: 

 

● Vår og høstdugnad på TOBB og KVT. 

● Fotballhuset: 

○ Garderober ferdigstilt Q2 2018 

○ Trapp til andre etasje ferdigstilt Q4 2018 

○ Andre etasje forventes ferdigstilt i 2019. 

● «Starrmyra»: 

○ Ingen aktivitet rundt andelssalg 

○ Ekstraavgiften til Starrmyrabanen bidrar bra 

○ Fått ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med undervarme 

○ Tre tilbud mottatt, mye myr, - så veldig utfordrende. 

Tilbud uten garantier er ikke akseptabelt, da får man ikke tippemidler. 

○ Hovedfokus fremover nå vil være dialog med kommunen rundt alternativer 

og/eller andre støtteordninger. Dialog med IR rundt Trondheim Sør. 

 
Retter også en stor takk til Roar Aalbu som har stått utallige timer i Fotballhuset, 
sammen med sine hjelpere. Dette bidraget vil glede mange barn i fremtiden. Samt Jan-
Åge Heggvik som har tatt tak i Starmyra-prosjektet. 
 

 

Økonomi 
Økonomiansvarlig har sammen med styret og leder arbeidet aktivt for å bedre den 
økonomiske styringen i klubben helt siden 2015. Det ble i 2018 vedtatt dobbel 
godkjenning av alle utbetalinger også fra lagenes bankkontoer, ikke bare driftskonto til 
klubb slik det har vært tidligere. 
 
Aktiviteten i Tiller Fotball øker stadig og årlig omsetning ligger nå like over 4 millioner 
kroner. Transaksjonsmengden er økende, noe som medfører til økte kostnader til SMN 
Regnskapshuset. 
 
Årets resultat ser ut til å gå mot et overskudd. Styret har et bevisst forhold til dette, 
overskuddet som genereres kommer Tiller Fotball tilgode, da vi de neste årene vil se 
økte kostnader ifm drift av Starrmyrabanen og administrasjon. Vi viser til egen sak på 
årligmøte for gjennomgang av regnskapet for 2018 for mer detaljer. 
 

Takk til Heidi Alstad for godt og stødig økonomiarbeid gjennom 2018. 
 



 

Publisitet 

Tiller Fotball er svært aktiv på hjemmeside og i sosiale medier. Vår største følgerskare 
har vi på Facebook, der tallet er i skrivende stund 1970 (310 opp fra 2017) og stigende - 
et uvanlig høyt tall for en klubb på vårt nivå. 
Tiller Fotball opplever at klubbfølelsen er stor grunnet god publisitet, og man merker at 
det snakkes om aldersbestemte kamper som har blitt skrevet om på nett. 
Tiller Fotball har satt seg selv i en meget sterk posisjon etter mange års hardt arbeid, og 
håper dette kan etter hvert høste frukter i form av f.eks. nye samarbeidspartnere. 
Tiller Fotball vil stadig vurdere nye muligheter som dukker opp innen dette temaet for å 
få mest mulig publisitet. For 2019 vil ny hjemmeside bli frontet. 
Styret retter en stor takk til Marius L. Larsen for hans store bidrag på sosiale medier. 
 

Avslutning 
Tiller Fotball har hatt et aktivt år. Sportslig aktiviteten er høy og kravene fra krets og 
forbund blir ikke mindre. Tiller IL er en klubb i vekst og vil neppe bli mindre med årene. 
For å møte krav som stilles til en slik stor klubb er det behov for flere personer som kan 
bidra. Slik at vi sammen kan jobbe med oppgaver som klubben har og løfte oss enda 
mer. 
 
Tiller Fotball retter samtidig en stor takk til alle trenere, lagledere, og engasjerte foreldre 
som legger ned innsats i klubben. Vi kunne nevnt mange gode støttespillere her, de 
viktigste er fortsatt og vil alltid være alle de frivillige foreldrene. 
 
En stor takk til våre samarbeidspartnere for et godt bidrag i 2018 
 

Melhusbanken 

Obs! 
G-Max 

Nike 

Block Watne 

Kick- back: Egon og Flugger 
 

 

  



 

Håndball 

Vi hadde ved utgangen av 2018, ca. 265 aktive fordelt på 20 alders bestemte lag. 10 

jentelag og 10 guttelag. Jentene er i årgang 2012-2003, og guttene er i årgang 2011-

2002, samt 2. div. Vi har ingen lag i Bringserie, men er representert i Toppserien.  

 

Tillercup 2018 

Tillercup ble også for 2018 et vellykket arrangement sportslig sett. Gjennomføringen gikk 

svært bra og både lokale lag og tilreisende er veldig fornøyd med cupen. 

 

Viktige hendelser i 2018:   

● Kick-off ble gjennomført i september på Orkanger for alle medlemmer med 

overnattinger fra årgang 2008. 

● Oppstartsdag for 6-åringene ble avholdt på Tiller vgs med foreldre møte og 

trening for barna. 

● I 2018 gikk felles reisecup til Steinkjer. Dette ble en veldig fin tur både sportslig 

og sosialt. Alle lag har i tillegg deltatt selv på flere cuper gjennom året.  

● Tillerdag med mange kamper i Rostenhallen hvor vi hadde utvidet arrangementet 

med speakertjeneste og ekstra utvalg i kiosken. 

 

Treningsforhold  

I 2018 hadde Tiller håndball sine lag ukentlig treninger i 10 forskjellige haller / gymsaler. 

I tillegg har vi hatt våre «hjemmekamper» i flere ulike haller. Samholdet bærer noe preg 

av at vi ikke har et felles punkt å forholde oss til, så det er ingen ideell situasjon for våre 

håndballag. Dog takler alle lag dette fortsatt veldig bra. 

 

Trener- og lagledersituasjonen 

Vi har hatt fullstendige team for alle lag bestående av både foreldretrenere og eksterne 

trener.  

 

Kurs 

Alle trenere har tilbud om å gjennomføre barnehåndballkurs, trenerkurs 1 og 2. I 2018 

tok 

nesten alle nye trenere for 2011- og 2012-kullet barnehåndballkurs, to trenere 

påbegynte trener 1-kurs. I tillegg har vi stadig nye dommere og i 2018 starter 7 nye 

dommere fra gruppene 2002 og 2003 barnekamplederkurs og har også fullført 

dommerkurs 1. De dømmer tom 14-års klassen.  

 

Kommunikasjon 

I løpet av 2018 har vi utvidet våre digitale kommunikasjonsflater med en egen side for 

Tiller Håndball. Generelt sett har vi hatt større fokus på kommunikasjon med våre 

medlemmer og andre følgere via sosiale medier. Det gjenstår fortsatt en del når det 

gjelder hjemmesiden, men det jobbes kontinuerlig med.  



 

 

Ishockey 

Ishockey hadde i sesongen 2017/18 21 betalende medlemmer. Alle disse er spillere på 

seniorlaget. Inneværende sesong for seniorlaget har bestått av seriespill i lokal 4.divisjon 

og deltagelse på den årlige Wing-cup. 

I februar ble det gjennomført en aktivitetsdag i Dalgård ishall med 290 spillere fordelt på 

34 lag. Samme måned ble det i samarbeid med ishockey kretsen arrangert skøytedag 

på Tonstadbanen med godt oppmøte. 

Ski 

Tiller ski hadde i 2017/2018 36 aktive løpere. 

I sesongen 2017/2018 ble det gjennomført 4 poengrenn. Totalt hadde vi 345 løpere på 
de 4 poengrennene og 74 startende på klubbmesterskapet. 

Høstsesongen 2017-2018 startet med Kick-Off helgen 19-20 august, hvor vi både deltok 

i Kvilhaugen Opp, gjennomført treninger, var tilskuere til rulleskirenn i Toppidrettsveka, 

samt felles middag. 

 

Treninger for de eldste hadde oppstart ultimo august, og etter høstferien startet også 

treningene for de yngste. 21.-22.10 var de eldste løperne på treningssamling i Orkdal. 

 

Sesongens høydepunkt var som tidligere snøsamlingen 24.-26.11 i Bruksvallarna. 
Forholdene var gode både i forhold til løyper og temperatur/vær. Flere av våre løpere 
fikk mange kilometer på ski denne helga. Parkeringsvakt i samarbeid med Trondheim 
kommune ble gjennomført. Tiller ski hadde ansvar for parkeringen i Storsvingen 
annenhver helg fra nyttår til påske. 

I april arrangerte vi sosial samling for de eldste løperne sammen med de som skulle 
rykke opp til storgruppa til høsten. Dette ble godt mottatt!   

  



 

Idrettsskolen 

Tiller IL Idrettsskole er et tilbud til barn mellom 4 og 9 år. 

Idrettsskolen hadde våren 2018 to grupper med plass til 50 barn, mens høsten 2018 var 

93 barn med fordelt på 4 aldersbestemte grupper.  

 

I februar 2018 var skigruppa inne og hadde en trening for Idrettsskolen, og på høsten 

var vi i Nidaros Judoklubb sine lokaler og ble presentert for deres idrett. 

 

Idrettsskolens aktivitetsplan følger skoleåret. 

Skyting 

Vi har i 2018 hvert 3 til 7 skyttere som hatt en bra aktivitets nivå på skytebanen. 
Det har vært 2-4 stk nye skyttere/rekrutter som har fått prøvd å skyte 10m luft.  
 
På mandager har det vært trening og konkurranseskyting med Bedriftsskyttere og 
medlemmer i Tiller. Mens det på torsdager har vært fast treningskveld. 
 
Noen skyttere har deltatt for Trønderenergi i serie og Cup.  

Trim 

Det ble avholdt ett styremøte i 2018. 
Antall trimmere har gjennom hele året vært 19 stk. 

  



 

Medlemstall 
Lagets totale medlemmer i 2018 og fordelt på særgruppene er som følger (flere 
medlemmer er registrert i mer enn en særgruppe og inngår da i tallene til to eller flere 
særgrupper): 
  

   0-12 år 13-19 år 20+ Totalt 

Tiller IL         

Kvinner 179 117 96 392 

Menn 236 148 173 557 

  415 265 269 949 

Fotball         

Kvinner 107 63 34 204 

Menn 195 93 81 369 

 Totalt 302 156 115 573 

Håndball         

Kvinner 94 59 34 187 

Menn 59 40 39 138 

 Totalt 153 99 73 325 

Ishockey         

Kvinner 0 1 0 1 



 

Menn 7 7 17 31 

 Totalt 7 8 17 32 

Ski         

Kvinner 7 0 4 11 

Menn 7 2 7 16 

 Totalt 14 2 11 27 

Skyting         

Kvinner 0 1 0 1 

Menn 0 1 3 4 

 Totalt 0 2 3 5 

Trim         

Kvinner  0 0 12 12 

Menn  0 0 0 0 

 Totalt  0 0 12 12 

  

  



 

 

Alle som deltar i aktiviteter i regi av idrettsskolen skal også registreres, men plikter ikke å 

stå som medlem i idrettslaget og dermed heller ikke betale medlemskontingent. 

Deltakerne betaler aktivitets-/treningsavgift. Idrettsskolen hadde i løpet av 2018 totalt 

126 aktive deltakere, fordelt på følgende aldersgrupper og kjønn: 

  

 Idrettsskolen 0-5 år 6-8 år 9-12 år Totalt 

Kvinner 38 9 0 47 

Menn 59 20 0 79 

 Totalt 97 29 0 126 

 

Fortsatt er antall betalende medlemmer lavere enn det antall aktive særgruppene har 

registrert. Det er viktig at foreldre og utøvere i særgruppene blir informert om at 

inngangsbilletten til å delta på treninger og i konkurranser går via innbetalt 

medlemskontingent. Det er spesielt viktig at aktive opp til 12 år registreres som 

medlemmer, og at disse betaler kontingent før de deltar i idrettslagets aktiviteter. Det er 

gjennom sitt medlemskap at forsikring av denne aldersgruppen gjelder. 

 

I 2014 ble det innført sentralt medlemsregister som alle idrettslag tilknyttet 

idrettsforbundet skal benytte. Dette registeret heter for KlubbAdmin. Tiller IL tok i bruk 

dette registrert for fult 1.1.2017. KlubbAdmin er et godt verktøy for å administrere og 

vedlikeholde medlemsbasen til Tiller IL. Det er via KlubbAdmin at Tiller IL bl.a. fakturerer 

den årlige medlemskontingenten. Fakturaen mottar medlemmene på mail, men kan 

også finnes igjen på www.MinIdrett.no. På MinIdrett.no kan hvert enkelt medlem 

administrere sitt medlemskap, knytte familierelasjoner, m.m. 

 

Antall aktive medlemmer har betydning for idrettslagets inntekter av offentlige tilskudd, 

samt i markeds- og sponsorarbeid. Dette er inntekter som kommer de enkelte 

særgruppene til gode og skal bidra til redusert behov for treningsavgift og andre bidrag 

fra aktive og/eller deres foresatte. Det er derfor også viktig at det enkelte medlem blir 

registrert med de aktivitetene en deltar i. 

Alle foreldre og foresatte oppfordres til å melde hele sin familie inn i idrettslaget.  

http://www.minidrett.no/


 

Årsregnskapet 
Tiller idrettslag gikk med et overskudd i 2018 på kr 1 256 466 mot et overskudd i 2017 

på kr 467 585. Et resultat som er kr 604 141 bedre enn budsjett, og kr 788 881 bedre 

enn resultatet i 2016. 

  

Gruppe Faktisk 

resultat 

2018 

Faktisk 

resultat 

2017 

Budsjettert 

resultat 

2018 

Budsjettert 

resultat 

2017 

Avvik 

regnskap/ 

budsjett 2018 

Fotball 898 769 726 591 566 863 289 526 331 906 

Håndball 135 867 -350 211 58 600 -96 512 77 267 

Ishockey -35 -20 287 4 750 7 640 -4 785 

Idrettsskolen 66 057 25 535 15 000 -5 850 51 057 

Skyting 633 -46 526 4 350 -27 330 -3 717 

Ski 87 684 -111 452 -2 038 -25 950 89 722 

Trim -16 791 19 059 -6 200 -8 600 -10 591 

Hovedlaget 84 282 224 876 11 000 95 000 73 282 

Sum 1 256 466 467 585 652 325 227 924 604 141 

  

Offentlige tilskudd, både fra Trondheim kommune og staten, overføres i hovedsak til 

særgruppene. I 2018 ble det mottatt totalt kr 1 584 249. Før overføring til særgruppene 

ble det trukket fra kostnader til regnskap og revisjon. 

  

  



 

 

Fordeling tilskudd og annen støtte via hovedlaget 2018 

 Fotball Håndball Ski Ishockey Idr.skole Trim Skyting 

Hoved- 

laget Sum 

Bunnpris / 

Tillerbrødet 5 216 2 728 373 98 267 124 18  8 824 

Grasrotandel 2018 241 492 126 300 17 279 4 525 12 342 5 760 823  408 521 

Idrettsbingo 65 472 34 242 4 685 1 227 3 346 1 562 223  110 757 

Komm.støtte, aktivitet 26 092 13 787 1 923 330 714    42 845 

Komm. driftsstøtte og 

aktivitetsstøtte 55 942        55 942 

LAM idrettsskoler     38 490    38 490 

LAM 6-12 år 40 763 21 540 3 004 515 1 116    66 937 

LAM 13-19 år 90 310 47 722 6 654 1 141 2 472    148 298 

LAM likestilling + 

fleridrettslag 58 539 30 933 4 313 739 1 602    96 128 

Momskompensasjon 231 640 168 159 14 115 3 226 1 851 2 085 2 825 33 607 457 508 

Tilsynsvakt Rosten  75 000 75 000       150 000 

Total fordeling av 

midler 2018 890 466 520 411 52 346 11 801 62 199 9 531 3 888 33 607 1 584 249 

  

Hovedlagets kostnader finansieres i all hovedsak av medlemskontingenten. I 2018 er 

den største kostnaden knyttet til revisjon og regnskap. Deler av disse er finansiert av 

hovedlagets inntekter fra Salva. I tillegg er en del av kostnader til revisjon og regnskap 

fordelt på særidrettene i henhold til bruk av regnskapssystemet.  

  

 

 



 

Anlegg og baner 
Trondheim kommune bidrar med treningsarenaer gjennom timer i gymsalene på 

Tonstad og Hårstad skole. Disse har begrenset kapasitet i forhold til lagets totale behov 

og laget leier timer i flere andre gymsaler og lignende flere andre steder; KVT-hallen, 

Nidaros Ungdomsskole, Heimdalshallen, Kolstad Aarena, Tempebanen, Tiller 

videregående, Kotenghallen, Rostenhallen, Åsheimhallen, Flatåshallen, Husebyhallen, 

Byneshallen og Nidarøhallen. 

 

Banekapasitet for fotball er det avdelingen kaller krise. Det er i hovedsak begrenset til 

leie av 11-er banen TOBB Arena Sør, eid av Trondheim Kunstgress Syd AS som Tiller 

IL er deleier i. I tillegg er Tiller IL eier av 7-er banen CitySyd Kunstgress ved KVT. 

Starrmyra banen som er tiltenkt bygd er utfordrende. Med masse myr er det både 

økonomi- og miljøhensyn å ta. Tre pristilbud foreligger, uten garanti pga løsning/myr. 

Uten garanti får man ikke tippemidler. Det er avtalt nye runde med entreprenørene, 

Trondheim kommune og idrettsrådet. Vinterstid hadde Tiller Fotball ikke klart seg uten 

KVT-hallen. Tilbudet hadde vært omtrent ikke eksistrende og frafallet ville vært stort.  

 

Det er lagt ned stor dugnadsinnsatsen ved Tiller Fotballs klubbhus også i 2108. 

Garderobenen ble ferdigstillt i Q2, og trapp til andre etasje i Q4. I tillegg er det utført vår- 

og høstdugnd på TOBB Arena og KVT banen (søppel og granulat). 

 

Tiller ski har tilgang til skiløyper i Tillerparken. Det ble før sesongstart gjennomførte 

dugnader i lysløypa for å optimalisere forholdene før vinteren. Tiller ski har en god dialog 

med Trondheim kommune i forhold til oppkjøring av skiløype i lysløypa. Vi er veldig 

fornøyd med kommunens oppfølging. Når det er snø, kjøres løypa jevnlig og kjøringen 

tilpasses også Tiller ski sine arrangement.  

  

Tilgang til baner, haller og andre arealer egnet til trening for Tiller IL sine særgrupper er 

begrenset i den sørlige delen av Trondheim og på Tiller i særdeleshet. Det er derfor en 

konstant utfordring å finne nok treningstimer til alle lag og grupper i Tiller IL. 

 

Treninger for Ishockeygruppa skjer i Dalgård Ishall, Leangen Arena og Leangen 

Ungdomshall, men det er kritisk for rekruttering og særgruppa sin eksistens at det 

kommer på plass økt tilgang til ishall i nærområdet, fortrinnsvis på Tiller. Tiller Ishockey 

består pr. i dag kun av et seniorlag. 

 

Håndballgruppas treninger har i 2018 har vært i Rostenhallen, Åsheimhallen, Kolstad 

Arena, Nidarøhallen, Kotenghallen, Tiller Videregående, Heimdalshallen, Flatåshallen, 

Husebyhallen, Byneshallen. I tillegg har gruppa benyttet gymsalene ved Hårstad og 

Tonstad skole. Vi er avhengig av svært mange haller for å kunne få gjennomført 

treninger og gi et tilbud til de som ønsker å spille håndball og 2018 var intet unntak. 



 

 

Alle særgruppene som krever haller og baner til trenings- og konkurranseformål, 
inkludert idrettsskolen har store utfordringer med å gi et tilbud iht. egne og idrettens mål 
til alle som ønsker å være med til Tiller IL sine aktiviteter.  

Før sommeren 2018 startet arbeidsutvalget et arbeid med å se på anleggssituasjonen 

på Tiller. Arbeidsutvalget ønsket å få politikere og Idrettsrådet på banen, samt se på 

planene til KVT, se nærmere på mulighetsstudien for flerbrukshall/idrettshall som 

ishockeykretsen ønsker å dra i gang, osv.. Dette arbeidet klarte man ikke å følge opp 

utover høsten da arbeidsutvalget var litt redusert med 2-3 personer. Hvis Tiller IL skal 

klare å få bygget nye idrettsanlegg i nær framtid, så MÅ en anleggskomite på plass. 

Dette er ikke et venstrehåndsarbeid som et underbemannet arbeidsutvalg klarer å 

gjennomføre på egen hånd. 

 

 

Informasjon 
 Tiller IL har egen hjemmeside på http://www.tiller.idrett.no/ 

  

Hjemmesiden benyttes som en viktig informasjonskanal til våre medlemmer. 

Hjemmesiden skulle vært oppgradert/fornyet, men dessverre har man ikke hatt kapasitet 

til å prioritere dette arbeidet. Heldigvis har Tiller IL flinke særgrupper som jobber godt 

med sine hjemmesider og er aktive på sosiale medier som; facebook, Instagram, 

SnapChat osv. Det finnes flere tilbydere av tjenester som skal lette organisering av et 

lag, tjenester som for eksempel Spond, Hoopit, Spoortz. Noen lag benytter allerede en 

av disse løsningene, og Tiller IL bør se nærmere om man skal velge en felles løsning for 

alle sine lag. 

 

 Arbeidsmiljø, likestilling og 

diskriminering 
Det er ingen ansatte i Tiller IL. I hovedsak er det noen trenere og instruktører som mottar 

godtgjørelse for utført arbeid for Tiller IL.  

Tiller IL har i siste valgperiode hatt 43 medlemmer til sammen i hovedstyret og 

særgruppene. Disse har fordelt seg på 27 menn og 16 kvinner. Arbeidsutvalget har i 

største delen av perioden 2018/2019 bestått av fire menn og 1 kvinnelig vara. 

Hovedstyrets øvrige medlemmer har bestått av 4 menn og 3 kvinner.  

 

Både håndball og fotball har sportslig utvalg som har hatt flere medlemmer og som 

avlaster sine respektive styrer i deres arbeid. 

Selv om de nye rutiner innen økonomi og regnskap nå er vel etablerte, har det likevel 

vært stor arbeidsbelastning på kasserere/økonomiansvarlige i hovedlag og 

http://www.tiller.idrett.no/
http://www.tiller.idrett.no/


 

særgruppene. Arbeidet har vært og er helt nødvendig både for å sikre at Tiller IL 

overholder gjeldende lover og bestemmelser for øvrig, men også helt avgjørende for at 

vi skal kunne ha kontroll på økonomien og sikre lagets fremtidige aktivitet. Styret i Tiller 

IL er både imponert og takknemlig for innsatsen som er lagt ned. 

Miljø 
Tiltak som er rettet mot miljøet er i hovedsak rettet mot det totale miljøet i lag og 

særgruppene, og med hovedfokus på de aktive. Det er ikke satt spesielt fokus på miljøet 

for trenere, styremedlemmer og lignende. 

Tiller IL kan ikke se at den virksomheten som utøves i laget påvirker det ytre miljøet 

negativt. 

  

Fortsatt drift   
Årsregnskapet for Tiller IL er avlagt under forutsetning for fortsatt drift.  

  



 

 

Avslutning  
Styret vil benytte anledningen til å takke alle frivillige som legger ned mange timers 

frivillighet, både på og utenfor idrettsarenaen. Dette er en stor og viktig arena, som 

bidrar til et godt miljø blant barn, ungdom og voksne her på sørsiden av Trondheim. 

Arbeidet med å opprettholde dette unike samholdet må aldri stoppe opp. Men skal vi 

lykkes med det, må ALLE bidra og dra lasset sammen.  

 

Tiller IL kan bidra til å legge til rette for aktivitet, men uten frivilligheten hadde det ikke 

vært noe idrettslag på Tiller. - Så en stor takk til alle foreldre, trenere og lagledere som 

står på til alle døgnets tide. Og til alle våre aktive barn, ungdom og voksne, som de flotte 

ambassadørene dere er for Tiller IL, – TUSEN TAKK. 

 

Takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer, som bidrar økonomisk både til den 

daglige driften og til spesielle arrangement. Vi ønsker alle våre medlemmer og 

samarbeidspartnere lykke til med videre samarbeid. 

 

 

Tiller 26. mars 2019 

 

 

 

  

Magnar Granhaug     Terje Rørvik   Espen Kowalewski  Eivind Stene 

fungerende leder/ nestleder sekretær         kasserer                  styremedlem 

  

 

  

Gro Merethe Nerland  Kjersti Solberg   Therese Stavø-Gunhildsøien         

leder fotball          leder ski    leder håndball          

  

 

  

Jahn Petter Evjen Lindgren Nils Terje Viken   Oddny Rønning Lossius     

leder ishockey   leder skyttere    leder trim              



 

 

 

Vedlegg 3 

Årsmøte Tiller idrettslag 26. mars 2019 

 

 

Sak 4 Behandle styrets årsberetning for 2018 

 

Se vedlegg.  

 

 

 

Styrets innstilling: 

 

Framlagt årsberetning for 2018 godkjennes. 

 



 

 

Vedlegg 4 

Årsmøte Tiller idrettslag 26. mars 2019 

 

 

Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap for 2018 

 

Se vedlegg: 4.1-Årsregnskap Tiller IL 2018 

 

 

Styrets innstilling: 

 

Framlagt årsregnskap for 2018 godkjennes.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Vedlegg 4.1 

 
Årsregnskap 

 

 
Tiller Idrettslag 

 
 

2018 
 
  



 

 

 
  

Note Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift 2 130 902kr          1 738 932kr          

Medlemskontingent 197 945kr             18 700kr               

Offentlige tilskudd/refusjon 1 1 443 445kr          1 110 099kr          

Sponsor/gaver 578 915kr             577 925kr             

Dugnad 1 453 641kr          2 135 012kr          

Turneringsinntekter 1 060 123kr          953 522kr             

Andre inntekter 3 434 429kr          2 987 906kr          

Driftsinntekter 10 299 400kr        9 522 096kr          

Varekostnader 839 393kr             1 385 713kr          

Beholdningsendring varer 104 640kr             -83 200kr              

Overføringer mellom lag -kr                          -kr                          

Dommerhonorar 442 657kr             450 844kr             

Annen kostnadsgodtgjørelse 49 175kr               58 793kr               

Lønn/arbeidsgiveravgift 2 218 920kr             618 644kr             

Bilgodtgjørelse 400 051kr             20 001kr               

Reisekostnader 793 844kr             617 592kr             

Avskrivning 240 597kr             203 065kr             

Leie lokaler/baner 1 347 828kr          1 431 276kr          

Driftsutgifter 226 760kr             257 542kr             

Innkjøp idrettsutstyr 717 650kr             860 699kr             

Påmeldingsavgifter lag 1 773 863kr          1 585 189kr          

Kurs 93 929kr               147 587kr             

Forsikring 141 891kr             72 382kr               

Regnskap og revisjon 451 420kr             396 227kr             

Andre kostnader 1 203 131kr          1 023 652kr          

Driftskostnader 9 045 749kr          9 046 006kr          

Finansinntekt 26 048kr               23 506kr               

Finanskostnad 23 232kr               32 011kr               

Årsresultat 1 256 467kr          467 585kr             

Tiller IL

Resultatregnskap



 

 

  

Note 31.12.2017 31.12.2018

Anleggsmidler

Fast eiendom 1 218 415 1 315 804

Maskiner og anlegg 4 252 0

Andre finansielle anleggsmidler 3 150 000 150 000

Sum anleggsmidler 1 372 667 1 465 804

Omløpsmidler

Varebeholdning 4 104 640 0

Kundefordringer 14 192 79 845

Andre fordringer 555 398 22 028

Kasse/bank 5 5 673 296 6 630 120

Sum omløpsmidler 6 347 526 6 731 993

Sum eiendeler 7 720 193 8 197 798

Gjeld og egenkapital

Fri egenkapital 4 227 297 5 483 764

Sum egenkapital 4 227 297 5 483 764

Avsetninger for forpliktelser 572 159 572 159

Langsiktig gjeld og forpliktelser 6 1 829 291 1 704 614

Sum langsiktig gjeld 2 401 450 2 276 773

Leverandørgjeld 289 207 217 783

Annen kortsiktig gjeld 802 239 219 478

Sum kortsiktig gjeld 1 091 446 437 261

Sum gjeld og egenkapital 7 720 193 8 197 798

Balanse



 

 

 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift -kr                          -kr                          

Medlemskontingent 197 945kr             18 700kr               

Offentlige tilskudd/refusjon 1 370 255kr          1 354 212kr          

Sponsor/gaver -kr                          88 000kr               

Dugnad 197 750kr             219 850kr             

Turneringsinntekter -kr                          -kr                          

Andre inntekter 119 581kr             122 550kr             

Driftsinntekter 1 885 531kr          1 803 312kr          

Varekostnader -kr                          315 840kr             

Beholdningsendring varer 104 640kr             -83 200kr              

Overføringer mellom lag 1 095 340kr          908 342kr             

Dommerhonorar -kr                          -kr                          

Annen kostnadsgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Lønn/arbeidsgiveravgift -kr                          -7 769kr                

Bilgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Reisekostnader -kr                          -kr                          

Avskrivning -kr                          -kr                          

Leie lokaler/baner -kr                          -kr                          

Driftsutgifter 21 416kr               1 936kr                  

Innkjøp idrettsutstyr -kr                          -kr                          

Påmeldingsavgifter lag -kr                          -kr                          

Kurs 3 500kr                  -kr                          

Forsikring 31 595kr               13 868kr               

Regnskap og revisjon 450 042kr             370 605kr             

Andre kostnader 82 563kr               39 233kr               

Driftskostnader 1 789 096kr          1 558 855kr          

Finansinntekt 10 035kr               9 435kr                  

Finanskostnad 22 189kr               29 016kr               

Årsresultat 84 281kr               224 876kr             

Resultatregnskap

Hovedlaget



 

 

 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift 1 382 846kr          1 099 496kr          

Medlemskontingent -kr                          -kr                          

Offentlige tilskudd/refusjon 1 008 193kr          889 476kr             

Sponsor/gaver 284 300kr             252 925kr             

Dugnad 814 484kr             1 203 418kr          

Turneringsinntekter 403 103kr             481 722kr             

Andre inntekter 2 018 572kr          1 866 035kr          

Driftsinntekter 5 911 498kr          5 793 072kr          

Varekostnader 485 412kr             584 058kr             

Beholdningsendring varer -kr                          -kr                          

Overføringer mellom lag 276 222kr             405 788kr             

Dommerhonorar 244 034kr             209 074kr             

Annen kostnadsgodtgjørelse 5 318kr                  31 153kr               

Lønn/arbeidsgiveravgift 14 663kr               21 337kr               

Bilgodtgjørelse 48 797kr               2 500kr                  

Reisekostnader 237 986kr             256 306kr             

Avskrivning 240 597kr             189 369kr             

Leie lokaler/baner 1 037 958kr          1 082 444kr          

Driftsutgifter 134 562kr             153 171kr             

Innkjøp idrettsutstyr 367 506kr             439 124kr             

Påmeldingsavgifter lag 1 200 625kr          1 067 578kr          

Kurs 64 431kr               39 101kr               

Forsikring 107 731kr             57 109kr               

Regnskap og revisjon -kr                          -kr                          

Andre kostnader 555 613kr             530 618kr             

Driftskostnader 5 021 455kr          5 068 730kr          

Finansinntekt 9 638kr                  4 930kr                  

Finanskostnad 910kr                     2 683kr                  

Årsresultat 898 771kr             726 589kr             

Resultatregnskap

Fotball



 

 

 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift 608 517kr             558 051kr             

Medlemskontingent -kr                          -kr                          

Offentlige tilskudd/refusjon 1 246 337kr          460 995kr             

Sponsor/gaver 296 115kr             228 000kr             

Dugnad 441 408kr             710 543kr             

Turneringsinntekter 599 070kr             471 800kr             

Andre inntekter 1 050 696kr          863 858kr             

Driftsinntekter 4 242 143kr          3 293 247kr          

Varekostnader 353 981kr             481 410kr             

Beholdningsendring varer -kr                          -kr                          

Overføringer mellom lag 913 803kr             384 819kr             

Dommerhonorar 178 573kr             226 179kr             

Annen kostnadsgodtgjørelse 40 501kr               21 816kr               

Lønn/arbeidsgiveravgift 92 707kr               504 118kr             

Bilgodtgjørelse 351 254kr             12 500kr               

Reisekostnader 555 858kr             360 086kr             

Avskrivning -kr                          11 000kr               

Leie lokaler/baner 264 071kr             274 021kr             

Driftsutgifter 51 361kr               40 190kr               

Innkjøp idrettsutstyr 340 478kr             365 633kr             

Påmeldingsavgifter lag 560 743kr             503 796kr             

Kurs 25 998kr               108 486kr             

Forsikring -kr                          -kr                          

Regnskap og revisjon -kr                          25 623kr               

Andre kostnader 379 566kr             331 146kr             

Driftskostnader 4 108 894kr          3 650 823kr          

Finansinntekt 2 620kr                  7 538kr                  

Finanskostnad -kr                          172kr                     

Årsresultat 135 869kr             -350 210kr            

Resultatregnskap

Håndball



 

 

  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift 34 564kr               35 500kr               

Medlemskontingent -kr                          -kr                          

Offentlige tilskudd/refusjon 9 803kr                  6 151kr                  

Sponsor/gaver -kr                          -kr                          

Dugnad -kr                          -kr                          

Turneringsinntekter 36 000kr               -kr                          

Andre inntekter -kr                          -kr                          

Driftsinntekter 80 367kr               41 651kr               

Varekostnader -kr                          -kr                          

Beholdningsendring varer -kr                          -kr                          

Overføringer mellom lag 3 002kr                  -kr                          

Dommerhonorar 20 050kr               15 590kr               

Annen kostnadsgodtgjørelse 3 355kr                  2 720kr                  

Lønn/arbeidsgiveravgift -kr                          -kr                          

Bilgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Reisekostnader -kr                          -kr                          

Avskrivning -kr                          1 618kr                  

Leie lokaler/baner 29 285kr               33 806kr               

Driftsutgifter 1 130kr                  81kr                       

Innkjøp idrettsutstyr -kr                          -kr                          

Påmeldingsavgifter lag -1 500kr                5 500kr                  

Kurs -kr                          -kr                          

Forsikring 818kr                     833kr                     

Regnskap og revisjon -kr                          -kr                          

Andre kostnader 25 178kr               2 300kr                  

Driftskostnader 81 318kr               62 448kr               

Finansinntekt 917kr                     510kr                     

Finanskostnad -kr                          -kr                          

Årsresultat -34kr                      -20 287kr              

Resultatregnskap

Ishockey



 

 

 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift 39 375kr               23 000kr               

Medlemskontingent -kr                          -kr                          

Offentlige tilskudd/refusjon 42 647kr               28 936kr               

Sponsor/gaver -1 500kr                9 000kr                  

Dugnad -kr                          1 200kr                  

Turneringsinntekter 21 950kr               -kr                          

Andre inntekter 219 180kr             99 050kr               

Driftsinntekter 321 652kr             161 186kr             

Varekostnader -kr                          4 405kr                  

Beholdningsendring varer -kr                          -kr                          

Overføringer mellom lag -kr                          -kr                          

Dommerhonorar -kr                          -kr                          

Annen kostnadsgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Lønn/arbeidsgiveravgift 42 950kr               38 650kr               

Bilgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Reisekostnader -kr                          1 200kr                  

Avskrivning -kr                          -kr                          

Leie lokaler/baner 1 478kr                  625kr                     

Driftsutgifter 11 782kr               49 765kr               

Innkjøp idrettsutstyr 9 667kr                  55 941kr               

Påmeldingsavgifter lag 12 095kr               8 315kr                  

Kurs -kr                          -kr                          

Forsikring 1 747kr                  571kr                     

Regnskap og revisjon -kr                          -kr                          

Andre kostnader 155 904kr             113 756kr             

Driftskostnader 235 623kr             273 228kr             

Finansinntekt 1 655kr                  590kr                     

Finanskostnad -kr                          -kr                          

Årsresultat 87 684kr               -111 452kr            

Ski

Resultatregnskap



 

 

 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift -kr                          -kr                          

Medlemskontingent -kr                          -kr                          

Offentlige tilskudd/refusjon 1 388kr                  1 592kr                  

Sponsor/gaver -kr                          -kr                          

Dugnad -kr                          -kr                          

Turneringsinntekter -kr                          -kr                          

Andre inntekter 26 400kr               6 500kr                  

Driftsinntekter 27 788kr               8 092kr                  

Varekostnader -kr                          -kr                          

Beholdningsendring varer -kr                          -kr                          

Overføringer mellom lag -kr                          -kr                          

Dommerhonorar -kr                          -kr                          

Annen kostnadsgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Lønn/arbeidsgiveravgift -kr                          -kr                          

Bilgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Reisekostnader -kr                          -kr                          

Avskrivning -kr                          -kr                          

Leie lokaler/baner 15 036kr               40 380kr               

Driftsutgifter 6 449kr                  11 250kr               

Innkjøp idrettsutstyr -kr                          -kr                          

Påmeldingsavgifter lag 1 900kr                  -kr                          

Kurs -kr                          -kr                          

Forsikring -kr                          -kr                          

Regnskap og revisjon -kr                          -kr                          

Andre kostnader 3 804kr                  3 046kr                  

Driftskostnader 27 189kr               54 676kr               

Finansinntekt 167kr                     197kr                     

Finanskostnad 133kr                     139kr                     

Årsresultat 633kr                     -46 526kr              

Resultatregnskap

Skyting



 

 

 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift 25 900kr               21 000kr               

Medlemskontingent -kr                          -kr                          

Offentlige tilskudd/refusjon -kr                          8 429kr                  

Sponsor/gaver -kr                          -kr                          

Dugnad -kr                          -kr                          

Turneringsinntekter -kr                          -kr                          

Andre inntekter -kr                          29 911kr               

Driftsinntekter 25 900kr               59 340kr               

Varekostnader -kr                          -kr                          

Beholdningsendring varer -kr                          -kr                          

Overføringer mellom lag -kr                          -kr                          

Dommerhonorar -kr                          -kr                          

Annen kostnadsgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Lønn/arbeidsgiveravgift 40 800kr               38 000kr               

Bilgodtgjørelse -kr                          -kr                          

Reisekostnader -kr                          -kr                          

Avskrivning -kr                          -kr                          

Leie lokaler/baner -kr                          -kr                          

Driftsutgifter 60kr                       1 150kr                  

Innkjøp idrettsutstyr -kr                          -kr                          

Påmeldingsavgifter lag -kr                          -kr                          

Kurs -kr                          -kr                          

Forsikring -kr                          -kr                          

Regnskap og revisjon 1 378kr                  -kr                          

Andre kostnader 500kr                     1 214kr                  

Driftskostnader 42 738kr               40 364kr               

Finansinntekt 47kr                       83kr                       

Finanskostnad -kr                          -kr                          

Årsresultat -16 791kr              19 059kr               

Trim

Resultatregnskap



 

 

 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017

Treningsavgift 39 700kr               1 885kr                  

Medlemskontingent -kr                          -kr                          

Offentlige tilskudd/refusjon 53 189kr               59 257kr               

Sponsor/gaver -kr                          -kr                          

Dugnad -kr                          -kr                          

Turneringsinntekter -kr                          -kr                          

Andre inntekter -kr                          -kr                          

Driftsinntekter 92 889kr               61 142kr               

Varekostnader -kr                          -kr                          

Beholdningsendring varer -kr                          -kr                          

Overføringer mellom lag -kr                          -kr                          

Dommerhonorar -kr                          -kr                          

Annen kostnadsgodtgjørelse -kr                          3 104kr                  

Lønn/arbeidsgiveravgift 27 800kr               24 308kr               

Bilgodtgjørelse -kr                          5 001kr                  

Reisekostnader -kr                          -kr                          

Avskrivning -kr                          1 078kr                  

Leie lokaler/baner -kr                          -kr                          

Driftsutgifter -kr                          -kr                          

Innkjøp idrettsutstyr -kr                          -kr                          

Påmeldingsavgifter lag -kr                          -kr                          

Kurs -kr                          -kr                          

Forsikring -kr                          -kr                          

Regnskap og revisjon -kr                          -kr                          

Andre kostnader 1kr                         2 339kr                  

Driftskostnader 27 801kr               35 830kr               

Finansinntekt 969kr                     223kr                     

Finanskostnad -kr                          -kr                          

Årsresultat 66 057kr               25 535kr               

Resultatregnskap

Idrettsskole



 

 

 
  

Note 1 Tilskudd og refusjoner

2018 2017

Offentlige tilskudd 572 640          398 139       

Andre tilskudd 4 776               30 237         

Grasrotandel - Norsk Tipping 408 521          329 788       

Momskompensasjon 457 508          351 935       

Sum 1 443 445       1 110 099    

Note 2 Honorar og annen godtgjørelse til ledende personer

Honorar Annen godt. Honorar Annen godt.

Styreleder -               -                  -                   -               

Styremedlemmer i arbeidsutvalget -               -                  -                   -               

Styremedlemmer i særidrettene 67 750         31 250            54 750            18 000         

Honorar og godgjørelse til styremedlemmer Styrehonorar Annen godt. Sum

Therese Stavø-Gunhildsøien, håndball 10 000            -                   10 000         

Anders Sagfjæra, håndball 6 500              -                   6 500           

Frøydis Larsen, håndball 10 000            -                   10 000         

Nina Lagesen, håndball 3 250              6 750               10 000         

Robin Humstad, håndball 3 250              -                   3 250           

Vegard Fagervold, håndball 10 000            -                   10 000         

Geir Askjem, håndball 6 500              -                   6 500           

Lena Gundersen, håndball 6 500              -                   6 500           

Roy Lilledalen, håndball 3 250              5 000               8 250           

Oddny Rønning Lossius, trim 1 500              1 500               3 000           

Ingrid Rolfseng, trim 1 000              -                   1 000           

Bente Wold, trim 1 000              -                   1 000           

Kjersti Alne Solberg, ski 1 000              -                   1 000           

Wenche Langørgen, ski 1 000              5 000               6 000           

Knut Hergot, ski 1 000              8 000               9 000           

Ida Lyngstad, ski 1 000              5 000               6 000           

Petter Måløy, ski 1 000              -                   1 000           

Sum 67 750            31 250            92 000         

Note 3 Aksjer

Aksjeposten består av aksjer i Trondheim Kunstgress Syd AS

Hoved 38 aksjer à pålydende kr 2000 76 000         

Fotball 37 aksjer à pålydende kr 2000 74 000         

Sum 150 000       

Note 4 Varelager

Balanseposten består av: 2018 2017

Salva, sokker -                  104 640          

Sum -                  104 640          

2018 2017



 

 

 

  

Note 5 Bankinnskudd og kontanter

Tiller idrettslags bankinnskudd fordeler seg på særgruppene på følgende måte:

2018 2017

Hovedlaget 424 303          339 365          

Anleggsfond 828 624          821 638          

Fotball 2 632 323      1 975 981       

Håndball 859 108          698 453          

Ishockey 269 699          266 654          

Ski 200 575          112 298          

Skyting 77 331            91 777            

Trim 28 763            41 422            

Idrettsskolen 222 346          162 757          

Sum bankinnskudd eksklusive lagskasser 5 543 071      4 510 346       

Lagskasser fotball 770 513          711 259          

Lagskasser håndball 314 536          449 691          

Sum bankinnskudd 6 628 120      5 671 296       

Kontanter 2 000              2 000               

Sum bankinnskudd og kontanter 6 630 120      5 673 296       

Note 6 Gjeld og forpliktelser

2018 2017

Lån Kunstgress CitySyd-banen 454 614          579 291          

Sum gjeld 454 614          579 291          

Tilskudd fra Trondheim kommune til Starrmyrabanen 1 250 000      1 250 000       

Sum gjeld og forpliktelser 1 704 614      1 829 291       



 

 

 

 
  



 

 

 



 

Vedlegg 5  

Årsmøte Tiller idrettslag 26. mars 2019   

 

 

Sak 6: Behandling av innkomne forslag og saker: 

Styret har en sak til behandling på årsmøtet, inkludert innkomne saker. 

 

Sak 6.1: Utvidelse av låneramme for bygging av Starrmyrabane 

 

Forslagsstiller: Tiller Fotball 

 

Bakgrunn: 

Tiller Fotball viser til årsmøte 2018 der Tiller Fotball har fått tillatelse til et langsiktig lån på 2,5 

mill. På grunn av økning i kostnader til utbygging av bane knyttet til grunnforholdene i Starrmyra, 

ønsker fotball å øke lånerammen med MNOK 1, til MNOK 3,5. 

 

Etter innspill i Årlig møte Fotball er en slik økning av låneramme forsvarlig, da de enkelte lag vil 

kunne bidra til betjening av lån gjennom betaling av baneleie fra lag til fotball drift vinterstid. I 2018 

brukte lagene i Tiller fotball i overkant av 200.000 på leie av vinterbaner andre steder i byen. De 

fleste lagene vil heller leie bane i nærområdet enn andre plasser i byen når ny bane på Starrmyra er 

på plass. 

 

Hovedstyrets kommentar:  

Tiller Fotball har lagt fram følgende plan for hvordan et eventuelt lån på MNOK 3,5 skal betjenes: 

 ”I budsjettet for 2019 er det ikke tatt med noen kostnader til betjening av lån til Starrmyrabanen. 

Årsaken til dette er usikkerhetene rundt gjennomføringen av prosjektet i 2019. Dersom prosjektet 

kommer i gang i år, så vil det først brukes egenkapital på 1.5 mill før lån tas opp til høsten/mot 

slutten av året. Fotball budsjetterer i 2019 med et overskudd på ca kr. 600.000, så dersom 

låneopptak i 2019 blir aktuelt så er det godt rom i budsjettet for å betjene lånet. Når banen er ferdig, 

så vil også utgifter til leie på Tempe reduseres med ca kr 200.000 per år. Budsjettert overskudd og 

reduserte utgifter til baneleie gir rom for å betjene et lån betydelig større enn rammen som fotball 

ber om.” 

Hovedstyret mener at planen som Tiller Fotball har lagt fram viser at Tiller Fotball er i stand til å 

håndtere et lån på MNOK 3,5. 

 

Hovedstyrets innstilling: Tiller IL støtter forslaget til Tiller Fotball. 
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Sak 7  Medlemskontingent for 2020 

 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøte, jf. Lov for Tiller idrettslag § 4.  

 

Sak 7.1: Økning i medlemskontingenten for 2020. 

 

Forslagsstiller: Hovedstyret Tiller IL 

 

Bakgrunn: Hovedstyret ønsker å øke medlemskontingenten jevnlig de kommende årene av tre 

hovedårsaker: 

1. Tilpasse nivået til andre idrettslag i Trondheim. 

2. Redusere behovet for salgsdugnader. 

3. Organisering og gjennomføring av dugnader er tidsmessig resursskrevende, og 

”stjeler” tid som heller burde vært brukt på andre viktige oppgaver.  

 

Hovedstyrets innstilling: Foreslår at medlemskontingenten for 2020 økes med kr 50, både for 

enkeltmedlem og for familiemedlemskap. 

 

Forslag til nye kontingenter: 

Enkeltmedlem: kr 250. 

Familiemedlemskap, 2-4 medlemmer: kr 450. 

Familiemedlemskap, mer enn 4 medlemmer: kr 100,- pr medlem. 



 

 

 

Vedlegg 7 

Årsmøte Tiller idrettslag 26.mars 2019 

 

Sak 8  Budsjett for 2019 

 

Se vedlegg: 

 7.1-Styrehonorar 

 7.2-Treningsavgifter(inngår som en del av budsjettet) 

 7.3-Budsjett 2018 

 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

 

Framlagt forslag til styrehonorar for 2019 vedtas.  

 

Framlagt forslag til budsjett for 2019 vedtas 



Årsmøte 26. mars 2019

Vedlegg 7

Styrehonorar Håndball Trim Idrettsskolen Ski

Leder 10 000               1000

Nestleder 10 000               1000

Kasserer 10 000               1000

Styremedlem (håndball:6500 *4stk) 26 000               1000

Sum honorar for hele styret 56 000               -                     -                    4000

Det utbetales ikke honorar eller annen godtgjørelse til medlemmer i arbeidsutvalget eller øvrige særgrupper.

Til grunn for budsjett 2019 gjelder følgende honorarer og andre godtgjørelser til 

styremedlemmer: 

I håndballgruppas totalbeløp er det tatt høyde for 4 styremedlemmer

Styremedlemmer i Idrettsskolen har ikke utbetalt styrehonoar, men betaler ikke aktivitetsavgift for 

egne barn som deltar på idrettsskolen. 



Årsmøte 26. mars 2019

Vedlegg 7

Årskull Avgift vår 2019 Avgift høst 2019

2012 // 2011 // 2010 // 2009 900kr               900kr                 

2008 1 100kr            1 100kr              

2007 1 125kr            1 125kr              

2006 1 375kr            1 375kr              

2005 1 500kr            1 500kr              

J15 (2004) 1 625kr            1 625kr              

G16 1 750kr            1 750kr              

G19 2 000kr            2 000kr              

Senior Kvinner 2 125kr            2 125kr              

Senior Herrer 6 div 1 750kr            1 750kr              

Veteran 400kr               400kr                 

Årskull Avgift vår 2019 Avgift høst 2019

2012 590kr                    

2011 585kr                 640kr                    

2010 635kr                 790kr                    

2009 785kr                 790kr                    

2008 785kr                 1 090kr                

2007 1 085kr              1 340kr                

2006 1 335kr              1 490kr                

2005 1 485kr              1 590kr                

2004 1 585kr              1 840kr                

2003 1 835kr              1 990kr                

2002 1 985kr              2 540kr                

2001 2 535kr              2 540kr                

2. divisjon 2 650kr              2 660kr                

4. divisjon 2 650kr              2 660kr                

Søskenmoderasjon: Halv pris for den yngste. 

Til grunn for budsjett 2019 gjelder følgende treningsavgifter/aktivitetsavgifter: 

Fotball

Håndball

Søskenmoderasjon i aldersbestemte klasser (tom G/J 19 år): 

Full avgift for eldste barn. 50% rabatt for yngre søsken.



Avgift høst 

2019/vår 2020

1 300kr                

1 750kr                

Søskenmoderasjon: Halv pris på søsken nr. 2, 3 osv. 

Årskull Avgift vår 2019 Avgift høst 2019

Senior 500kr                 1 000kr                

Aktivitetsavgift for sesongen høst 2019/vår 2020 500kr                    

Treningsavift vår 2019 600,00kr              

Treningsavgift høst 2019 850,00kr              

8-10 år

11 år og eldre

Ishockey

Idrettsskolen

Trim

Aldersklasse

Ski



Vedlegg 7-3 

 
 

Budsjett 2019 Tiller IL

Total Hovedlaget Fotball Håndball Ski Ishockey Idrettsskolen Skyting Trim 

Anskaffede midler
Treningsavgift 2 049 600      1 300 000      610 000         20 000           22 500           67 500           3 600             26 000           

Medlemskontingent 150 000         150 000         

Offentlige tilskudd/refusjon 1 319 000      1 319 000      814 000         445 000         39 000           12 500           54 000           3 900             9 500             

Andre tilskudd 100 000         100 000         

Sponsor/gaver 593 000         365 000         105 000         10 000           

Dugnad 660 000         250 000         200 000         325 000         35 000           

Turneringsinntekter 735 000         345 000         300 000         90 000           

Andre inntekter 1 419 790      -                 753 000         602 000         30 825           4 965             29 000           

Sum inntekter 7 026 390      1 719 000      3 877 000      2 387 000      134 825         129 965         121 500         36 500           35 500           

Forbrukte midler
Kostnader til formålet

Lønn/sosiale utg til adm. ansatt 223 500         200 000         23 500           

Varekostnader 574 485         200 000         352 000         855                14 630           7 000             

Dommerhonorar 484 200         315 000         145 000         24 200           

Styrehonorar 60 000           56 000           4 000             -                 

Trenerhonorar 273 400         120 000         60 400           63 000           30 000           

Reisekostnader 140 000         140 000         

Bilgodtgjørelse 150 000         150 000         

Annen kostnadsgodtgjørelse 165 000         150 000         15 000           

Avskrivning 202 000         200 000         2 000             

Leie baner/lokaler 1 247 185      9 000             848 000         360 000         625                14 560           15 000           

Driftsutgifter 51 000           50 000           1 000             

Innkjøp utstyr (idrettsutstyr) 301 735         270 000         5 000             6 735             20 000           

Påmeldingsavgift lag 875 815         170 000         690 500         8 315             6 000             1 000             

Kurs 200 000         200 000         

Forsikring 141 371         30 000           110 000         571                800                

Regnskapsfører og revisjon 480 000         140 000         170 000         135 000         10 000           7 000             6 000             2 500             9 500             

Overføring fra hovedlaget 1 387 900      

Andre kostnader 696 183         390 000         212 000         59 183           14 000           10 000           11 000           -                 

Sum aktivitetskostnader 6 265 874      1 566 900      3 273 000      2 399 000      149 949         89 925           99 000           36 500           39 500           

Aktivitetsresultat før finans 760 516         152 100         604 000         -12 000          -15 124          40 040           22 500           -                 -4 000            

Finansinntekter 7 350             5 000             2 100             250                

Finanskostnader 1 000             1 000             

Aktivitetsresultat 766 866         157 100         604 000         -10 900          -15 124          40 290           22 500           -                 -4 000            
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Sak 10  Organisasjonsplan for 2019 

 

Se vedlegg.  

 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

 

Framlagt forslag til organisasjonsplan for 2019 vedtas.  
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Innledning 
 
Organisasjonsplanen er ment som et styrende dokument for Tiller Idrettslag. Hensikten har vært å 
nedtegne de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter. Hovedstyrets 
posisjon som lagets øverste organ for alle aktiviteter i laget har man ansett som spesielt viktig å 
framheve og underbygge. Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover. 
 
Hovedstyret eller andre organer innen laget som hovedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmere 
instrukser/retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen. 
 
Hovedstyret har overordnet ansvar for å påse at organisasjonsplanen blir gjort tilfredsstillende kjent 
blant lagets styrende organer og medlemmer for øvrig, og underlagt tidsmessig revisjon. 

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
 
Navn:   Tiller Idettetslag 
Stiftet:   15.1.1916 
Idrett:   Ski, fotball, håndball, ishockey, skyting, trim og idrettsskole 
Postadresse:  Postboks 353 Tiller, 7477 Trondheim 
E-postadresse:  post@tiller.idrett.no 
Bankkonto:   
Bankforbindelse: Sparebank1 
Internettadresse: www.tiller.idrett.no 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret:  971 379 049 
Anleggsadresse: IA 
Telefon:   
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Sør-Trøndelag idrettskrets 
Registrert tilknytning til Trondheim idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, 
Norges Skytterforbund og Norges Skiforbund,  
Registrert tilknytning til Trøndelag fotballkrets, NHF Region Midt-Norge, Sør-Trøndelag Ishockeykrets, 
Sør-Trøndelag Skytterkrets og Sør-Trøndelag Skikrets.  
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 16010074 
Klubbfarge: Blå.  
Årsmøtemåned: Mars  

 
Historikk 
 
Søndag 15.1.1916 ble det sammenkalt til et møte i Sommerstua på «Bystu» hvor Tiller Skilag ble 
stiftet. Blant de som var med på å stifte laget var: John O. Tiller, Valdemar Grinde, Georg Grinde, 
Johan Rønning, Johan Tillereggen sen., Ole I Skjetn, Ole Tillerli, Erling Solem, Martin Skjetneli, Ole E. 
Tiller, Martin Røstum, Martin Rosten, Ivar Skjente og Lars Nordtiller. 
 
Tiller Skilags første formann var John Tiller, og laget søkte om opptakelse i NSF samme år. Det var i 
først og fremst ski-idretten man samlet seg om, og den første aktiviteten på dette området ga seg 
utslag i at man arrangerte skirenn rund om på gårdene i bygda. Ski-idrett var således eneste 
idrettsgren på lagets program de første årene; langrenn og hopp.  
 
Den 27. oktober 1918 ble det bestemt at Tiller skilag skulle hete Tiller idrettslag.  
 
Idrettslaget Tillergutten ble stiftet 2. januar 1929. Tillergutten var tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund. 
Lagets første formann var Simen Moen. Laget var aktivt med i turn, svømming, fotball, sykkel, ski og 
friidrett. Senere kom skøyter og skyting med.  
 
På Nordtiller gård den 20. oktober 1929 ble Tiller salongskytterlag stiftet. Som første formann ble 
Sivert Tiller valgt. Det ble under møte presisert at salongskytterlaget ikke skulle bli noen konkurrent til 
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idrettslaget, men nærmest være et supplement til idrettslagets aktiviteter. Skytinga skulle foregå på 
Lars Nordtiller og Johan Tillereggens eiendommer Laupflata, et område fra det store leirraset i 1816. 
 
Milepæler i Tiller idrettslag historie: 
1930 Aktiviteten i Tiller idrettslag opphører 
1945 Tiller idrettslag reetableres og nytt ordinær styre velges 9. desember 1945 på årsmøte på 
Flotten.  
1946 Opprettes utvalgene: Huskomite og Banekomite 
1947 Opprettes «Spelkomite» 
1948 Opprettes Kvinneidrettsutvalg, Turkomite og valgkomite, I tillegg igangsettes en studiesirkel i 
laget.  
1949 Tiller IL går sammen med Tiller skolekrets og kjøper Flotten skole til forsamlingshus 
1951, 5. januar Idrettslaget Tillergutten går inn i Tiller idrettslag 
1975 Tiller IL oppretter sin første avdeling innen fotball i aldersbestemte klasser.  
1976 Tiller IL oppretter håndballgruppe og blir opptatt i Norges Håndballforbund 15.3.1976.  Første 
innmeldinger skjer 4. februar 1976 på Breidablikk barneskole.  
1979 Skøytegruppe – lengdeløp starter aktivitet i januar. Gruppas målsetting gikk først og fremst ut på 
å motivere barn i nærmiljøet til skøyteleik, lære dem aktiviteter på isen som de kunne ha glede av i 
fritida. Allikevel ble lengdeløp den viktigste delen av idrettslagets arbeid. Gruppas aktiviteter opphørte i 
1985 da banen på Heimdal ble endret og brukerne ble henvist til Leangen.  
1980 Trimgruppa blir etablert. Gruppas målsetting er å få med alle aldersgrupper og begge kjønn.  
1988 Idrettsskolen blir opprettet som egen særgruppe i Tiller IL.  
1989 Ishockeygruppa opprettes og tas inn i Tiller IL på årsmøte 23.11.89.  
2016: Der er 100 år siden laget ble stiftet.  
 

Idrettslagets formål og verdier 
 
Tiller idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert 
i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Tiller idrettslag skal tilby et bredt aktivitets- og idrettstilbud til alle i nærmiljøet, med vektlegging på 
barn og unge. Verdier som fellesskap, samhold og glede skal prege våre aktiviteter. 
 
Tiller idrettslag skal i sitt arbeid støtte opp om idrettens felles verdier. Dette betyr at arbeidet skal 
preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Aktivitetsverdier 

Idrettens grunnverdier 
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet er grunnverdiene til Norges Idrettsforbund og Olympiske 
Komité. Dette er nedfelt i Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. 
 
Idrettsglede 
Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten. 

 Gjennom idrettsgleden skal organisasjonen sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring 
på alle nivåer. 

 Tiller IL ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver. 

 Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill. 

 Vi skal gi idrettstilbud der deltakerne trives og vil være. 
  
Fellesskap 
Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker. 

 Tiller IL skal fremme fellesskap i idrettslagets «nedslagsfelt» og internt i idrettslaget. 

 Tiller IL skal skape fellesskap mellom ulike grupper gjennom integrering i idrettslaget.  

 Respekt for andre mennesker; deres meninger, prestasjoner og funksjoner. 
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 Tiller IL skal være et trygt sted å høre til. 

 Tiller IL skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av 
kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn. 

  
Helse 
Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse. 

 Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil. 

 Tiller IL må fremme en dopingfri idrett. 

 Tiller IL skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde. 

 Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse. 
 
Ærlighet 
Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner. 

 Tiller IL skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger. 

 Filming, tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås. 

 Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige. 

 Idretten ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i 
idrettssammenheng. 

 Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd. 

Organisasjonsverdier  
 
Frivillighet 
Frivillighet i idretten er deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av idrettsorganisasjonen. 

 Synliggjøre at samfunnet får økt sin nytte av idretten gjennom å styrke forutsetningene for 
disse verdiene. 

 Tiller IL skal ta vare på det frivillige engasjementet og utvikle frivilligheten i 
idrettsorganisasjonen. 

 Før det fattes viktige beslutninger i vår organisasjon skal det vurderes hvilke eventuelle 
konsekvenser beslutningen kan få for frivilligheten. 

 Foreldre er den største ressursen i lokale idrettslag, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å 
beholde disse. 

  
Demokrati 
Demokrati er når den enkeltes mening kommer til uttrykk og hvor flertallets avgjørelse respekteres. 

 Medlemmenes engasjement og mulighet til å påvirke utvikling og styring av idrettslaget som 
en selvstendig, frittstående og åpen organisasjon må styrkes. 

 Medlemmer og andre organisasjonsledd skal høres før viktige beslutninger fattes. 

 En større satsning på ungdom både i forhold til medansvar og til medbestemmelse på alle 
nivå. 

 Idrettsorganisasjonen må arbeide for å sikre sin stilling som uavhengig, medlemsbasert frivillig 
virksomhet. 

 Understreke forskjellen mellom kunde og medlem, mellom kommersiell og ideell virksomhet. 
 
Lojalitet 
Lojalitet er når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle organisasjonsledd blir del av 
helheten og følger det som er vedtatt. 

 Informasjon om hva organisasjonen står for av verdier, mål, lovverk, bestemmelser, fattede 
vedtak og internasjonale forpliktelser må styrkes. 

 Si din mening, etterlev vedtak. 

 De enkelte medlemmer – ansattes rettigheter, plikter, roller og ansvar i organisasjonen må 
tydeliggjøres. 

  
Likeverd 
Likeverd er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres egenart og 
særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene imellom. 

 Å være benkesliter er like mye verd som å være ”stjerne”. 

 Valg av idrett er et fritt valg og idretter er like mye verd innenfor organisasjonen. 
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ÅRSMØTET 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
 

Fotball 
7 

styremedl 
1-2 vara 

Håndball 
7 

styremedl 
1-2 vara 

 

Ishockey 
3 

Styremedl 
1-2 vara 

 

Idrettsskolen 
4  

Styremedl 
1-2 vara 

 

Skyting 
3 

styremedl 
1-2 vara 

 

Ski 
5 

styremedl 
1-2 vara 

 

Trim 
5 

styremedl 
1-2 vara 

 

Hovedstyret 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
                           Ledere i særgruppene  

Arbeidsutvalg 
Leder 
Nestleder 
Kasserer 
Sekretær 
2 styremedlemmer 
1 varamedlem 
 

Kontrollkomite 
2 medlemmer 
 

 Mangfoldet i idretten krever at vi må vise respekt for hverandres egenart og særpreg. 

 Deltakere på ulike funksjonsnivå, kjønn, kultur, alder og sosial bakgrunn må oppleve mer 
likeverd i tilbudene som gis. 

 

Organisasjonskart Tiller idrettslag   
 
Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet. 
 
Kjønnsfordeling, jf. Tiller idrettslags § 5, 1 og 2 ledd:  
«1.Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.  
2. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 
personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.» 



Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 

 Organisasjonsplan for Tiller idrettslag, vedtatt på årsmøtet 2019. 7 

 Årsmøtet  
 

 Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 

 Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året innen utløpet av mars jf. Tiller ILs lov § 13, 1 ledd. 

 Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 
tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 

 Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  

 Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 

 Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene være 
tilgjengelig 1. uke før. 

 Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. For å 
ha stemmerett og være valgbar må medlemmet ha fylt 15 år. Ingen kan møte med eller avgi 
stemme ved fullmakt.  

 Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 
hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf § 13 
 

Årlig møte for særgruppene  
 
Det skal gjennomføres årlig møte i særgruppene fotball, håndball, ski og ishockey før årsmøte i Tiller 
IL. Årlig møte avvikles iht. bestemmelsene i loven og egne retningslinjer for årlig møte.  

Styrets funksjon og sammensetning.  
 
Styret i Tiller idrettslag består av arbeidsutvalget, samt lederne i særgruppene. Arbeidsutvalgets 
sammensetning er som fastsatt i lov for Tiller IL, det vil si leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 
styremedlemmer og 1 varamedlem.  
 
Styret skal:  

 Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap, 
samt oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Stryet har ansvar for at det 
finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.  

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idretts-
myndigheter.  

 Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

 Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent 
budsjett.  

 Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 
 
Leder 

 Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger, men bør så langt 
det lar seg gjøre ha med seg en annen person fra hovedstyret eller undergruppene  

 Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet, inkludert å 
koordinere all aktivitet mot særgruppene  

 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  

 Anviser utbetalinger sammen med kasserer  

 Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  

 Skal påse at organisasjonsplanen blir gjort kjent og kommunisert til alle i klubben 
 
Nestleder 

 Fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

 Bistår leder og danner et lederteam med denne  

 Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem  
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Sekretær 

 Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  

 Tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering  

 Lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  

 Lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene 

 Påse at det utarbeides årsberetning for Tiller I.L. basert på innspill fra særgruppene 

 Bidra til vedlikehold, oppdatering mv av informasjon på lagets hjemmeside  
  
Kasserer 

 Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer og anviser til utbetalinger 
sammen med leder  

 Ansvar for regnskapsframleggelse overfor styret 

 Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne, eventuelt er styrets 
kontantperson mot regnskapsfører.  

 Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

 Sette opp årsregnskap og påser at dette blir revidert til årsmøtet 

 Påse at særavdelingene er ajour med regnskapsførsel  

 Lage budsjett for Tiller I.L. basert på styrevedtatt budsjett i særavdelingene 

 Fordeling av inntekter mellom særavdelinger basert på fastsatte nøkler 

 Disponere bankkonti etter avtale med styret for øvrig 

 Hovedkontakt med revisor og kontrollkomiteen 
 
Styremedlemmer 

 Møter på styrets møter  

 Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak, samt fordeling av løpende oppgaver 
knyttet til sponsorvirksomhet, anlegg, informasjon/web, sosialt-ansvarlig etc. I tillegg skal 
styret oppnevne en ansvarlig for Fordeling av oppgaver foretas av styret ut fra styrets 
sammensetning mht. kompetanse, interesse mv.  

 
Medlemsansvarlig (oppgavene kan kombineres med andre oppgaver/roller i styret) 

 Vedlikeholde medlemsregisteret, inkl. sikre oppdatering av gruppetilhørighet, status ift 
aktivitet, adresse mv.  

 Sende ut krav om kontingent, purre på ubetalt kontingent 

 Nødvendig rapportering til / fra særgruppene for å sikre at aktive blir registrert som 
medlemmer og betaler kontingent  

 Legge fram saksunderlag for styret vedrørende strykninger  

 Årlig rapportering til NIF 
 
Barneidrettsansvarlig (oppgavene kan kombineres med andre oppgaver/roller i styret) 

 Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til 
trenere, frivillige og foreldre. 

 Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at 
barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne 
hvorfor dette er viktig. 

 Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med 
foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være 
medlem i klubben. 

 Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig 
aktivitetstilbud for barna i idrettslaget. Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det 
stimulerer helhetlig utvikling. 

 Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også 
fra grupper med dårlig råd. 

 Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn. 
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Generelt 
Styret må sikre nødvendig arbeidsfordeling for å ivareta drift og utvikling. Styret skal ivareta at Tiller IL 
organiseres slik at idrettslagets driftes optimalt på operativt nivå. Spesielt er det viktig at styrets arbeid 
og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative 
trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.  
 
Styret fastsetter selv de instrukser, retningslinjer mv for styrets og andre funksjoner som grunnlag for 
den enkeltes arbeid. 
 
Revisor 
Tiller idrettslag skal ha engasjert revisor for regnskapsåret 2017 iht. bestemmelsene om revisjon av 
regnskap med omsetning større enn 5 millioner kroner.  
 
Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Medlemmene blir valgt for 1 år, det vil si for neste årsmøte. 
Kontrollkomiteen skal bestå av minst 2 medlemmer, men årsmøte kan velge flere.  
 
Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap. Den skal også granske styrets 
totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komitéen har rett til, når som 
helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen 
hele tiden blir holdt informert om styrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller, 
møtereferater og relevant saksdokumenter.  
 
Kontrollkomiteens oppgaver er blant annet knyttet til følgende områder:  

 Intern kontroll 

 Forvaltning av midler 

 Årsregnskap 
 
Kontrollkomiteen skal: 

 Kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger 
vedrørende forvaltningen,  

 Forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det 
oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser,  

 Granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende 
ansvarsfrihet for styret  

 Senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin revisjonsberetning / komitérapport til 
styret, samt  

 Under årsmøte framføre revisjonsberetningen/komitérapport 
 
Fastsatt instruks for kontrollkomiteen i Tiller IL skal sikre at kontrollkomiteens arbeid utføres iht. NIFs 
minimumskrav.  
 
Valgkomité 
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye 
vurderinger av medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen plikter:  

 å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  

 å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,  

 se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,  

 å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,  

 å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 
styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og 
interesse for oppdraget,  

 å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å 
bli foreslått,  

 ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 
oppdrag,  
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 før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen 
som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  

 under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  

 etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid  
 
 
Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig 
kompetanse til styret, og ikke minst motivere til å ta ansvar. 
 
I tillegg til ovenstående plikter skal fastsatt instruks for valgkomiteen i Tiller IL sikre at valgkomiteens 
arbeid utføres iht. NIFs minimumskrav, samt bidra til en god prosess for å finne og foreslå gode 
kandidater til styret og øvrige organer årsmøte skal velge.  
 

Grupper i Tiller IL   
 
Hver undergruppe skal ha minst tre personer i styret, avhengig av gruppestørrelsen. Tiller IL har 
følgende særgrupper/idretter: 
 

 Fotball  

 Håndball 

 Ishockey 

 Ski 

 Skyting 

 Trim  

 Idrettsskolen 
 

Idrettsskolen regnes ikke som særgruppe på lik linje med øvrige særgrupper i Tiller IL, men eget 
utvalg under hovedstyret, dog slik at leder i Idrettsskolen er en del av hovedstyret. Idrettsskolen er ikke 
del av særforbund.  
 
Trim er ikke del av særforbund.  
 

Fotball  
 
Styret i fotball skal bestå av sju medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre 
styremedlemmer, samt 1-2 varamedlemmer om ønskelig.  
 
Styret i fotball har ansvar for den løpende driften av fotballvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det utarbeides møteplaner, og det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det utarbeides saksliste 
før styremøtene, og det føres protokoll fra møtene. 
 
Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i fotballgruppa. Årlig møte avvikles primo 
mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Fotball.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp av et samlet fotballstyre og oversendes for behandling av styret 
i Tiller idrettslag.  
 
Fotball har videre ansvar for å forvalte de avtaler Tiller IL inngår vedrørende lagets aktiviteter og drift 
av fotballvirksomheten; herunder avtaler med Sjetne IL vedr TOBB Arena,  
 
 

Håndball  
 
Styret i håndball skal bestå av sju medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre 
styremedlemmer, samt 1-2 varamedlemmer om ønskelig.   
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Styret i håndball har ansvar for den løpende driften av håndballvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det utarbeides halvårlige møteplaner, og det avholdes styremøter ca. hver måned. Det utarbeides 
saksliste før styremøtene, og det føres protokoll fra møtene. 
 
Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i håndballgruppa. Årlig møte avvikles primo 
mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Håndball.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp av et samlet håndballstyre og oversendes for behandling av 
styret i Tiller idrettslag.  
 

 Oppgaver og arbeidsfordeling: 
Gruppas oppgaver løses av styret og følgende utvalg:  
o Sportslig utvalg 

 Hjelpe sportslig leder med hans/hennes oppgaver. Det bør utvikles delmålsetninger 
innenfor for eksempel dommere, trenere, gutteside, jenteside osv.  

 Arbeidet kan utføres i grupper sammensatt fra relevante lag og sportslig utvalg. Slik at 
vi etter hvert kan få en struktur som:  

 Ansvarlig Rekruttering  
 Ansvarlig Dommere  
 Ansvarlig/gruppe Gutter, 6-10 år, 11-15 år, 16-senior  
 Ansvarlig/gruppe Jenter, 6-10 år, 11-15 år, 16-senior  
 Trenerutvikling  
 Spillerutvikling 

o Hallfordelingskomite 
Komiteen fordeler treningstider for sesongen, og informerer lagene om dette. 

o Dommeransvarlige 
De har ansvaret for å følge opp klubbens dommere, og rekruttere nye dommere. 

 

 Aktivitet 
I tillegg til den sportslige aktiviteten har håndballgruppa følgende aktiviteter, herunder 
dugnader: 
o Tilsynsvakt i Rostenhallen 
o Arrangere Tiller cupen - april 
o Deltakelse i felles dugnad for Tiller IL – salgsdugnad  
o Lagene bidrar blant annet med gjennomføring av reisecup og kick-off for nybegynnere.  

 
 

Ishockey  
Styret i ishockey skal bestå av tre medlemmer; leder, nestleder og kasserer, samt 1-2 varamedlemmer 
om ønskelig. 
 
Styret i ishockey har ansvar for den løpende driften av hockeyvirksomheten i idrettslaget.  
 
Det utarbeides møteplaner, og det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra 
møtene. 
 
Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i ishockeygruppa. Årlig møte avvikles primo 
mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Ishockey.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp og oversendes for behandling av styret i Tiller idrettslag.  
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Ski  
 
Styret i ski skal bestå av fem medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, 
samt 1-2 varamedlemmer om ønskelig.  
 
Styret i ski har ansvar for den løpende driften av skiaktivitetene i idrettslaget.  
 
Det utarbeides møteplaner, og det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra 
møtene. 
 
Styret skal utarbeide dokumenter og innkalle til årlig møte i skigruppa. Årlig møte avvikles primo mars.  
 
Styret har fullmakt til og ansvar for å framforhandle og følge opp sponsoravtaler for Tiller Ski.   
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp og oversendes for behandling av styret i Tiller idrettslag.  
 

Skyting  
Styret i skyting skal bestå av tre medlemmer; leder, nestleder og kasserer, samt 1-2 varamedlemmer 
om ønskelig.   
 
Styret i skyting har ansvar for den løpende driften av skyttergruppens virksomheten i idrettslaget.  
 
Det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra møtene. 

 
Trim  
Styret i trim skal bestå av fem medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, 
samt 1-2 varamedlemmer om ønskelig. 
 
Det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra møtene. 
 
Alle prinsipielle spørsmål skal tas opp og oversendes for behandling av styret i Tiller idrettslag. 
 

Idrettsskolen 
Styret i idrettsskolen skal bestå av fire medlemmer; leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt 1-2 
varamedlemmer om ønskelig. 
 
Styret i idrettsskolen har ansvar for den løpende driften av idrettskolens virksomhet i idrettslaget.  
 
Det avholdes styremøter så ofte det er behov. Det føres protokoll fra møtene. 
 

Utvalg i lag/klubb  
 
Særgruppene oppretter de utvalgene de har behov for i forbindelse med driften av gruppenes aktivitet, 
permanent og for en kortere periode. 
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Medlemmer 
Alle, med unntak av aktive barn i regi idrettsskolen, som driver idrett innenfor Tiller idrettslag sitt 
aktivitetstilbud plikter å bli medlemmer i idrettslaget. Personer som skal være trenere eller lagledere, 
eller ha andre tillitsverv i idrettslaget må også være medlemmer. Innmelding kan skje via skjemaet 
som ligger tilgjengelig på http://www.tiller.idrett.no/innmelding.php , men det foretrekkes at søknad om 
medlemskap skjer ved registrering via www.minidrett.no  
 
Medlemskap i Tiller idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha 
stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt 
kontingent. 

Medlemskap i Tiller idrettslag kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal 
skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke 
velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes 
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt 
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. 

Ved søknad om medlemskap skal det gis opplysninger om: navn, fødselsdato, adresse, e-post, 
mobilnummer og navn på foresatte. De som ønsker å delta i noen av lagets idretter angir også hvilken 
idrett de vil delta i.  

Særgruppene skal levere oversikt over aktive innen 2 uker etter sesongoppstart til medlemsansvarlig. 
Senere endringer rapporteres løpende. Medlemsansvarlig melder tilbake om avvik mellom gruppas 
oversikt og medlemsregisteret.  

Medlemskontingent blir sendt ut fra klubben sin hovedkasserer eller medlemsansvarlig, ingen 
undergrupper sender ut egne regninger. 

 

Forsikring 
Idrettsforsikring for barn 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Opp til de blir 13 år 
 

Anlegg 
Tiller idrettslag disponerer gjennom leie og egen eie: 

 Gymsaler ved Tonstad skole.  

 Gymsal ved Hårstad skole 

 KVT-hallen 

 Rostenhallen 

 Kotenghallen 

 Dalgård Ishall 

 Leangen Arena 

 Leangen Ungdomshall 

 Skiløypa i Tillerparken 

 TOBB Arena, kunstgress 11-erbane 

 Tonstadbanen, grus 7-erbane 

 CitySydbanen, kunstgress 7-erbane 

 Heimdalshallen 

 Skytebane Rosten Skole 
 
 

http://www.tiller.idrett.no/innmelding.php
http://www.minidrett.no/
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Ansvarlig i styret søker om timer i gymsaler og ev andre kommunale haller som kan disponeres av 
idrettslaget. Tildelte timer fordeles på særgruppene. Egne timer tildeles idrettsskolen og trimgruppa. 
Øvrige timer fordeles på særgruppene fotball, håndball og ski. I 2017 er det i tillegg behov for tid i 
gymsal eller annet egnet lokale for nytt tilbud til voksne med nedsatt funksjonsevne.  
 
Styret i særgruppene har ansvar for å fordele tildelte timer i gymsaler, samt leide baner og lokaler på 
lag/grupper.  
 

Arrangement  
Tiller idrettslag har eller er delaktig i arrangementer som cuper, kamper, bingo, lotteri og alt annet som 
skjer i klubbens regi. Tiller idrettslag har flere arrangement hvor det forutsettes at medlemmene deltar 
på dugnader og bidrar på andre måter i planlegging og gjennomføring. Se for øvrig kapittel om 
dugnader.  
 

Informasjon 
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.tiller.idrett.no  
 
Tiller ILs arbeide med framtidig informasjonsstrategi / kommunikasjonsstrategi vil inngå de 
vurderingene som skal gjøre i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan.  
 

Økonomi 
 Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 

 Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

 Alle innkjøp skal godkjennes av styret eller den styret har delegert innkjøpsfullmakt til 

 Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. 
Innkjøp foretatt av særgruppene iht. innkjøpsfullmakt attesteres av særgruppas leder. 

 Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

Regnskap  
Tiller Idrettslag skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til 
regnskapsloven. Det skal føres prosjektregnskap eller lignende for å kunne rapportere inntekter og 
kostnader pr årsgruppe/lag, særskilte arrangement m.v. 
 
Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sine konti, det er ikke lov å sette penger som tilhører 
klubben medlemmer inn på personlige kontoer. 
 
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 
 
Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og 
kvitteringer for brukte penger. 
 
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.  
 
Styret i Tiller IL beslutter lagets økonomihåndbok som inneholder bestemmelser og rutiner vedrørende 
lagets regnskap, økonomistyring mm.   
 

  

http://www.tiller.idrett.no/
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Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egen bestemmelse i idrettslagets lov § 
4.  
 
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemsskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor 
skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 
 
Enkeltmedlemsskap   kr 200 
Familie 2-4 medlemmer: kr 400 
Familie, flere enn 4 medlemmer: kr 100 pr medlem.  
 
Innkrevingsrutiner:  
Faktura sendes ut innen medio februar. 
Tidspunkt for første purring fastsettes av styret.   
 
Medlem som ikke har betalt etter purring kan fratas medlemskapet.  
Medlem som skylder treningsavgift for to år taper automatisk sitt medlemskap. 
Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
 

Treningsavgift  

Trenings- og/eller annen aktivitetsavgift for særgruppene fastsettes av styret i Tiller idrettslag.  
 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret. Styrets leder signerer alle avtaler der på vegne av 
Tiller IL.  
 
Tiller IL sine retningslinjer for sponsorpleie / avtaleinngåelse legges til grunn i arbeidet med å skaffe og 
følge opp sponsorer.    
 

Regler for Tiller IL 
Idrettsforbundet har fastsatt regler som gjelder for alle idrettslag tilknyttet NIF. Som den del av arbeidet 
med handlingsplan for Tiller idrettslag vil det også arbeides med gjennomgang, tydeliggjøring og økt 
tilgjengeliggjøring av disse reglene.  
 

Politiattest  
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn 
og unge under 18 år. 
 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 
Tiller idrettslag skal ha attest fra:  

 Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere.  

 De som ofte kjører andre sine barn.  
 
Det er bedre å ha for mange attester en for lite.  
 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/  
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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Dugnad og frivillig arbeid 
Dugnader i regi Tiller IL er nødvendig både får å sikre  

 Gjennomføring av aktiviteter, inkludert lagets arrangementer 

 Inntekter til idrettslagets aktiviteter 
 
Inntekter fra dugnader går uavkortet til den enkelte særgruppe om ikke annet er bestemt. Styret skal 
informeres om alle avtaler som gjelder dugnader.  
 
Følgende regler gjelder for dugnader i Tiller IL:  
 

1. Dugnad er frivillig og skal stå i et rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra. 
Idrettslagets særgrupper og lag bør stimulerer til dugnad ved å gjøre det til en sosial 
møteplass for medlemmene.  

2. Tiller IL kan ikke pålegge ikke-medlemmer (inkludert foreldre/foresatte) å stille på dugnader. 
3. Medlemmer kan ikke kjøpe seg fri fra dugnad. 
4. Tiller IL kan ikke ilegge «bøter» eller pålegge medlemmene å betale «dugnadsavgift» for 

manglende deltakelse på dugnader.  
5. Årsmøte kan i særlige tilfelle pålegge medlemmene å stille på dugnad der dette er en 

forutsetning for at aktiviteten skal gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges 
ned. Dette gjelder blant annet for gjennomføring av renn, cuper, kiosksalg og lignende.   

6. Fastsatt treningsavgift kan betales med inntil 50 % i form av frivillig innsats/dugnad og få dette 
fratrukket fra avgiften. Deltakelse på aktuelle dugnader er frivillig og gjelder inntektsbringende 
dugnader innenfor den enkelte særgruppe. Styret i Tiller idrettslag beslutter treningsavgift, 
inkludert eventuell andel som kan betales ved deltakelse i dugnader/frivilling innsats.  

 
Særskilt om loddsalg 
Loddsalg inngår i dugnadsarbeid og er således også frivillig. Medlemmer kan heller ikke pålegges å 
betale for de lodd de ikke klarer å selge.  
 
Loddsalg skal ikke foretas av barn under 15 år. Barn under 15 å kan derfor ikke gå alene å selge lodd. 
Dersom barn under 15 år selger lodd sammen med en person på 15 år eller eldre er det den voksne 
personen som må foreta pengehåndteringen knyttet til loddsalget.  
 
Dugnad som inntektskilde 
Å delta på dugnader er i utgangspunktet frivillig, men er samtidig en forutsetning for å gjennomføre 
flere av idrettslagets aktiviteter. Dette gjelder blant annet aktiviteter som framgår av Tiller ILs 
dugnadsmatrise. Dugnader, inkludert loddsalg er en viktig og inntektskilde for idrettslaget og den 
enkelte særgruppe. Å delta i dugnader kan også være en måte å betale trengingsavgift på. Slike 
dugnader skal gjennomføres på en slik måte at de alle som kan og ønsker å bidra i slike dugnader 
skal ha likeverdige muligheter til å delta.  
 
Tiller idrettslag har følgende arrangementer/aktiviteter i kommende periode hvor det forutsettes at 
medlemmene deltar på dugnader og bidrar på andre måter i planlegging og gjennomføring:  
 
 

Arrangement / tiltak Ansvarlig gruppe Annen info 

Tilsynsvakt Rostenhallen Håndball og Fotball  

Tillercup Håndball Ulike dugnadsvakter, kaker 

Enjoy Håndball Salg 

Tiller Futsalcup Fotball Ulike dugnadsvakter, kaker  

Rydding / vedlikehold TOBB 
Arena 

Fotball  

Rydding / vedlikehold CitySyd-
banen 

Fotball  

Poengrenn Ski  

Klubbrenn Ski  

Parkeringsvakt Ski  

Premieutdeling Ski  

Loddsalg – Sør-Trøndelag Ski  



Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 

 Organisasjonsplan for Tiller idrettslag, vedtatt på årsmøtet 2019. 17 

skikrets 

Vedlikehold og drift av bane Skyting  

Aktivitetsdag Ishockey  

Idrettsbingo Alle, går på omgang Levering av kaker 2-3 ganger pr 
år 

Sosiale arrangement; 
juleavslutning,  

  

 

Utmerkelser og æresbevisninger 
Gjeldende statuetter vedrørende utdelinger av æresbevisninger for Tiller idrettslag ble vedtatt på 
årsmøte i 1977 med tillegg på årsmøte i 1987. Det skal føres protokoll over alle utdelinger. 
 

Utmerkelser 
Statutter vedr. utdelinger av æresbevisninger for Tiller idrettslag 
  
a. Diplom 

1. Diplom kan tildeles enkeltpersoner for utmerket innsats i aktiv og administrativ henseender 
samt for tjenester ytet idretten.  

2. For bare aktiv deltagelse kan det ikke tildeles diplom uten at vedkommende også har ytet 
administrativ innsats.  

3. For administrativ innsats kan diplom ikke tildeles personer som har hatt lønnede verv innen 
idrettsorganisasjonene uten at vedkommende har ytet særlig verdifulle tjenester.  

4. Utdeling av diplom skjer etter innstilling av en komite på 5 medlemmer som oppnevnes av 
arbeidsutvalget. Utdelingen skjer etter enstemmig vedtak i arbeidsutvalget.  

 
b. Prestasjonspokal 

1. Prestasjonspokal tildeles aktive innen laget som har utført en utmerket idrettslig prestasjon.  
2. Prestasjonspokal kan ikke tildeles samme kvinne/mann mer enn 1 gang.  
3. Utdeling av pokal skjer på lagets årsmøte eller ved dertil egnet arrangement innen laget.  
4. Utdeling av pokalen skjer etter innhentede opplysninger fra utvalgene og etter innstilling av 

den komite som er nevnt under A 4. Avgjørelsen fattes etter enstemmig vedtak i 
arbeidsutvalget.  

5. Arbeidsutvalget bestemmer i hvert enkelt tilfelle om prestasjon er så akseptabel at utdeling 
kan finne sted.  

 
c. Æresmedlem 

1. Medalje med diplom kan utdeles til kvinner og menn for fremragende innsats gjennom et 
lengere tidsrom innen Tiller idrettslag.  

2. Utdeling av medalje med diplom skjer på lagets årsmøte. Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon 
fra denne bestemmelsen hvis det finner det mer hensiktsmessig å foreta utdelingen ved 
jubileum eller andre spesielle anledninger.  

3. Det kan utdeles mer enn 1 diplom og medalje pr år. 
4. Utdeling av medalje med diplom skjer etter innstilling av en komite på 5 medlemmer som 

oppnevnes av arbeidsutvalget. Utdelingen skjer etter enstemmig vedtak i arbeidsutvalget.  
 
d. Prestasjonspremie (korrigert for hånd til pokal). 

1. Prestasjonspremie tildeles lag som har utført en utmerket idrettslig prestasjon for Tiller IL. 
2. Prestasjonspremie kan ikke tildeles samme lag mer enn en gang. 
3. Utdeling av premie skjer etter vurdering av enstemmig arbeidsutvalg, og finner normalt sted 

på lagets årsmøte. 
 
e. Det føres protokoll over alle utdelinger.  
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Æresbevisninger 
Hederstegn 
Legger inn statutter for tildeling av hederstegn 
 
 

Tiller idrettsskoles utmerkelse til allsidige utøvere i Tiller idrettslag – statuetter  
Vedtatt 22. februar 1993 

1. Utmerkelsen består av  

 Fat med inngravert navn på utøver 

 Diplom 

 Gavekort på sportsartikler 
2. Utmerkelsen skal tildeles medlemmer av Tiller Idrettslag som er under 16 år og har utvist 

spesielle idrettslige og sosiale egenskaper i to eller flere av TILs særidretter. Det skal ikke 
legges spesiell vekt på resultater, men derimot på allsidighet, treningsiver og miljøskapende 
egenskaper.  

3. Tildelingen er årlig. Tiller Idrettsskole gir særgruppene i oppgave å innstille sine kandidater. 
Dette skal skje minst en måned før TILs ordinære årsmøte.  

4. Idrettsskolens styre foretar utvelgelsen og innrapporterer sitt valg til TILs hovedstyre.  
5. Fatet sees på som en vandrepokal og beholdes av mottakeren til neste utnevnelse.  
6. Kostnadene forbundet med utnevnelsen dekkes av idrettsskolen. 
7. Ved et eventuelt opphør av Tiller Idrettsskolen tilfaller fatet Tiller Idrettslag. 
8. Utnevnelsen kan oppnås kun en gang av utøverne. 

 
Tiller, 22. februar 1993 



 
 

 

 

Vedlegg 9  

Årsmøte Tiller idrettslag 26. mars 2019 

 

 

Sak 11  Valg  

  

Valgkomiteens/hovedstyrets innstilling til årsmøte 2019 

 

Sak 11.1: Arbeidsutvalget: 

 

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Ikke besatt 2 år  

Nestleder Ikke besatt 2 år  

Sekretær Ikke besatt 2 år  

Kasserer Ikke besatt 2 år  

Styremedlem Magnar Granhaug 2 år På valg 

Styremedlem Eivind Stene 1 år gjenstår Ikke på valg 

Varamedlem Ikke besatt 2 år  

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet.   

 

Valg av styremedlemmer til særgruppene iht. valgkomiteens innstilling er basert på at det velges 

leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem for de fleste særgruppene. Annen innstilling 

framgår nedenfor pr gruppe og skal være iht. organisasjonsplanens bestemmelser.  

 

Sak 11.2: Fotball:  

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Ikke besatt 2 år  

Nestleder Torill Vonheim 1 år gjenstår Ikke på valg 

Kasserer Ikke besatt 2 år  

Sekretær Ikke besatt 2 år  

Styremedlem Terje Kløver 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Trude Skaldehaug 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Jan-Åge Heggvik 1 år gjenstår Ikke på valg 

Varamedlem Erling Neerland Lone 1 år gjenstår Ikke på valg 

Varamedlem Magnus Kristiansen 1 år gjenstår Ikke på valg 



 
 

 

 

 

Sak 11.3: Ishockey:  

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Jahn Petter Evjen Lindgren 1 år gjenstår Ikke på valg 

Nestleder Jacob Sagmo Hammer 1 år gjenstår Ikke på valg 

Kasserer Thomas Moxness 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Nicolas Lobos Santamarta 2 år Ny 

 

 

 

Sak 11.4: Håndball:  

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Therese Stavø-Gunhildsøien 

  

2 år På valg / 

Gjenvalg 

Nestleder Anders Sagfjæra 1 år gjenstår Ikke på valg 

Kasserer Frøydis Larsen 1 år På valg / 

Gjenvalg 1 år 

Sekretær Nina Lagesen 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Robin Humstad 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Roar Følling 2 år Ny 

Styremedlem Janne Pettersen 2 år Ny 

 

 

Sak 11.5: Idrettsskolen:  

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Runar Øien-Vikaune 2 år Ny 

Kasserer Lina Marie Rimol 2 år Ny 

Styremedlem Ane Øien-Vikaune 2 år Ny 

Styremedlem Andreas Lindberg 2 år Ny 

Styremedlem Morten Nyheim 2 år Ny 

Styremedlem Kim My Tran 2 år Ny 

 

Sak 11.6: Trim:  

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Oddny Rønning Lossius 1 år gjenstår Ikke på valg 

Nestleder Ingrid Rolfseng 1 år gjenstår Ikke på valg 

Kasserer Bente Wold 1 år gjenstår Ikke på valg 

Sekretær Ikke besatt 2 år  

Styremedlem Håvard Duklæt 1 år gjenstår Ikke på valg 

 

  



 
 

 

Sak 11.6: Ski:  

Funksjon Navn Periode Merknad  

Leder Kjersti Alne Solberg 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Wenche Langørgen 2 år På valg/Gjenvalg 

Styremedlem Torkild Lenes 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Ida Lyngstad 1 år gjenstår Ikke på valg 

Styremedlem Trond H Dahl 2 år Ny 

 

Sak 11.7: Skyting:  

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Nils Terje Viken 1 år 

gjenstår 

Ikke på valg 

Styremedlem Lars Haugland 1 år 

gjenstår 

Ikke på valg 

Styremedlem Ikke besatt 2 år  

 

 

Sak 11.8: Kontrollkomite:  

Funksjon Navn Periode Merknad 

Medlem 1 Heidi H. Alstad 1 år  

Medlem 2  Espen Kowalewski 1 år  

 

Medlemmer i kontrollkomiteen velges for 1 år.  

 

Representanter til ting og møter i organisasjonsledd der Tiller IL har representasjonsrett:  

Ting/råd/annet Navn eller funksjon Periode Merknad 

Idrettsrådet Leder i Tiller IL, hovedstyret 

Leder i Fotballgruppa, vara 

nestleder i fotball 

Leder i Håndballgruppa, vara 

nesteleder i håndball 

Leder i Ishockey, vara leder i ski 

 

1 år Velges inntil 4 

representanter i 

prioritert rekkefølge 

 

Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til øvrige organ, eventuelt etter innstilling fra 

berørte særgrupper. 

  



 
 

 

Sak 11.9  Valg av valgkomité  

 

 

Årsmøte skal iht. § 15, 1. ledd, pkt. 10 f i lov for Tiller IL velge «…valgkomité med leder og 2 

medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte». Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter 

innstilling fra styret, jf. § 15, 3 ledd.  

  

Styrets innstilling til årsmøte 2018: 

 

Funksjon Navn Periode Merknad 

Leder Terje Rørvik 1 år På valg 

Medlem Tor Ove Kvingedal 1 år På valg 

Medlem Ikke besatt 1 år  

Varamedlem Knut S. Løvvik 1 år På valg 

 

Leder velges først, deretter medlemmer samlet og til slutt velges varamedlem.   

 

Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til valgkomiteen, eventuelt etter innstilling fra 

særgruppene. 

 


