
IL STIL ÅRSBERETNING  2021 

1. Tillitsvalgte 

IL STIL har i perioden hatt følgende tillitsvalgte 

 

Styre 26. mars 2021 – 9. desember 2021 

Leder:  Fred Persen 

Nestleder: Sigdis Olsen 

Styremedlem: Olaf Olli 

Styremedlem: Kristin E Hansen 

Styremedlem: Eli Birkely Richardsen  

 

Styre 9.12.2021 – 16.3.2022 

 

Leder:  Sigdis Olsen 

Nestleder: Knut Johnny Johnsen 

Styremedlem: Olaf Olli 

Styremedlem: Eli Birkely Richardsen 

Styremedlem: Anne Haraldsvik 

 

Varamedlem: Karsten Persen 

 

Valgkomite: 

Terje Persen 

Knut Johnny Johnsen 

 

 

2. Medlemmer 

Pr 31.12.2021 hadde IL STIL 313 medlemmer 

 

3. Møter 

Det har vært avholdt et årsmøte, et ekstraordinært årsmøte og 2 ordinære styremøter. 

 

4. STIL aktivitet  

Etter 2 år med Covid og restriksjoner i forhold til aktiviteter så har dette også påvirket 

idrettslagets arbeid og aktivitet. Dette viser seg både i forhold til løpere som har deltatt 

på treninger og renn men også i forhold til tillitsvalgte i organisasjonen. 

4.1 Styrets arbeid 

Årsmøtet for 2021 ble avholdt i mars. Det har vært liten aktivitet i det ordinære 

styrearbeidet vår og sommer 2021. Styret har sørget for å få inn midler fra sponsorer, 

spillemidler og andre offentlige midler som idrettslaget er avhengig av for sin drift.  

 

Styret har jobbet med ny lovnorm for Idrettslagets STIL, denne følger Norges 

Idrettsforbunds retningslinjer som ble vedtatt 2021.  



IL STIL bruker Norges Idrettsforbunds system Klubbadmin, for medlemshåndtering 

og fakturering. Systemet brukes også for kommunikasjon ut mot medlemmer i 

forbindelse med innkallinger og medlemskontingenter.  

 

Annen kommunikasjon skjer i stor grad via Facebook siden til idrettslaget. Nettstedet 

www.ilstil.no er i drift men i har i liten grad vært oppdatert dette året. 

 

Idrettslaget har fortsatt sitt samarbeid med Intersport Lakselv om klubbklær og 

skiutstyr. Medlemmer av IL STIL får 20 % rabatt på kjøp der. 

 

Ved det ordinære årsmøtet mars 2021 ble det ikke gjort fullstendige valg, dette vil bli 

rettet opp ved ordinært årsmøte 2022.  

 

4.2.Anlegg 

Det er i 2021 bare gjort mindre arbeider på idrettslagets anlegg. Det er gjennomført 

noe maling og utvendig vedlikehold av STIL huset.  

Det har de siste årene vært gjennomført store anleggsutbygninger i regi av IL STIL.  

Alle nærmiljøanlegg, oppussing av klubbhus og utvidelse av løypenett er nå ferdige og 

tilskudd til disse er utbetalt idrettslaget.  

Planen som idrettslaget har hatt om å bygge skitrekk i alpinbakken/akebakken er satt 

på vent. Offentlig tilskudd som er gitt til tiltaket er betalt tilbake av idrettslaget. 

 

4.3 Aktiviteter 

Som nevnt tidligere har det vært liten aktivitet grunnet covid 2021.  

Det har ikke vært gjennomført organiserte skitreninger i 2021, men det har vært et 

tilbud om treningsrenn for de som har ønsket det. Der har deltakelse vært på 5- 12 

løpere. 

Det siste året har også vist oss at det er færre tillitsvalgte og barn som trener på ski. 

Idrettslaget arrangerte telenorkarusell renn i samarbeide med barneskoler og 

barnehager.  

Det ble også arrangert et nisserenn i romjula med ca 20 deltakere.  

Porsangercupen på ski ble ikke gjennomført i 2021. 

STIL-BIL rennet ble ikke gjennomført 2021 

Det terminfestede sone og kretsrennet STIL-rennet ble avlyst 2021.  

IL STIL har hatt en løper som har representert klubben på sone og kretsrenn i 2021. 

Dessverre ble både Finnmarksmesterskap og NNM på ski avlyst i 2021.  

 

 

 

http://www.ilstil.no/


4.4 Dugnader. 

Idrettslagets aktivitet er i stor grad preget av dugnader og dugnadsvilje. Vi har i 2021 

mistet viktige tillitsvalgte i dette arbeidet. Imidlertid er det nå på plass en stor gruppe 

med ildsjeler som har ansvaret for det viktige arbeidet med å tråkke løypene og 

vedlikehold rundt anleggene. Det rekrutteres også inn nye medlemmer til styrearbeidet 

i idrettslaget.  

 

Det var en snøfattig forsesong 2020-21 noen som gjorde at det ikke var gode forhold i 

våre løyper før i januar. Idrettslaget har også hatt driftsutfordringer med 

tråkkemaskinen, noen som har gjort at det har vært mer utfordrende med 

løypetråkking dette året.  

Tråkkemaskinen fikk driftsstans på våren 2021, og det har vært store kostnader knyttet 

til å få denne i orden inneværende år. Disse utgiftene vil bli utgiftsført på 2022 

regnskapet. 

 

4.5 STIL -huset 

Det har vært mindre utleie i 2021, i stor grad skyldes dette Covid restriksjoner.  

Vask og vedlikehold av huset blir gjort ved behov. Årsmøtet i desember vedtok at 

idrettslaget skal gjøre avtale med det som har campingvogner i nærområdet om å bidra 

med en avgift for bruk av garderober og dusj. Denne er satt til 1000 kr pr år.  

 

5. Økonomi. 

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 1 123 128,- for 2021. Dette skyldes i hovedsak 

utbetaling av spillemidler og momskompensasjon i forbindelse med utbygginger som 

ble sluttført 2020.  

Idrettslaget egenkapital er pr 31.12.2021 kr 6 036 131,- 

Oversikt tilskudd fra det offentlige 

• Ordinær MVA kompensasjon  kr 29 379  

• MVA kompensasjon anlegg   kr 535 084 

• Tilskudd NIF LAM midler   kr 17 838 

• Norsk tipping grasrotandel  kr 50 586 

• Tilskudd spillemidler   kr 700 000 

Idrettslaget har pr i dag en sunn og god økonomi.  STIL har ingen lån eller andre 

fordringer utover normal leverandørgjeld ved årsskiftet. 

Den sunne økonomien må tilskrives det enorme arbeidet de tillitsvalgte og andre har 

lagt ned i forbindelse med de anleggsutbygninger som er gjort de seneste årene.  

I 2022 vil det påløpe en del utgifter med å få tråkkemaskinen i god stand.  

 



 

6. Sluttord. 

Det avtroppende styret vil takke for alt det arbeidet som er gjort av alle i idrettslagets 

organisasjon gjennom det siste året.   

Vi vil også takke alle de som gjennom de siste årene har lagt ned en stor jobb med å få 

idrettslagets anlegg og fasiliteter opp på det nivået som det ligger på i dag. 

Det vil være viktig for idrettslaget i 2022 å prioritere arbeidet med å få opp skiaktivitet 

igjen i regi av idrettslaget.   

 

Sigdis Olsen leder    Knut Johnny Johnsen nestleder 

Olaf Olli styremedlem   Eli B Richardsen styremedlem 

Anne Haraldsvik styremedlem 

 

 

 

 

 


