
IL STIL ÅRSBERETNING  2022 

1. Tillitsvalgte 

IL STIL har i perioden hatt følgende tillitsvalgte 

Styret 16. mars 2022 – 20.mars 2023.  

 

Leder:  Knut Johnny Johnsen 

Nestleder: Ola Mikalsen 

Styremedlem: Olaf Olli 

Styremedlem: Gry Ingebretsen 

Styremedlem: Anne Haraldsvik 

 

Varamedlem: Karsten Persen og Terje Persen 

 

Valgkomite: 

Sigdis Olsen  

Ellen Lillebo 

 

Kontrollutvalg 

Hege Birkely 

Anne Birkely Andersen  

Tove Amundsen varamedlem 

 

2. Medlemmer 

Pr 31.12.2022 hadde IL STIL 256  medlemmer 

 

3. Møter 

Det har vært avholdt et årsmøte, 7 styremøter og et digitalt styremøte 

 

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. 

Det stor aktivitet med mosjonister og familier som bruker våre anlegg. 

4.1 Styrets arbeid 

Årsmøtet for 2022 ble avholdt i mars. 

Det har vært normal drift i styret gjennom hele året. Størst aktivitet i vinter og 

høsthalvåret. Styret har sørget for å få inn midler fra sponsorer og andre offentlige 

midler som idrettslaget er avhengig av for sin drift.  

Stor del av styrets arbeid har vært å få oversikt og kontroll av lagets økonomi og 

utstyrspark. 

STIL har god økonomi, men det har også vært omfattende utfordringer med utstyret 

som klubben besitter.  

Det har gjennom året blitt brukt utallige timer og store summer på å få tråkkemaskinen 



i orden. Det resulterte i at styret vedtok å sende denne til Oslo for en total 

gjennomgang slik at den kan fungere tilfredsstillende. 

 

IL STIL har en egen lovnorm i hht Norges Idrettsforbunds retningslinjer denne ble 

vedtatt av styret i  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. 

 

 

 

4.2.Anlegg 

Alle anlegg er i ordinær drift. 

Idrettslaget har ønske om å bygge en garasje for å kunne oppbevare og ha verdifullt 

utstyr bedre sikret. Tråkkemaskinen og ny skuter har en verdi på omkring 1,2 

millioner. 

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

på vent. 

 

4.3 Aktiviteter 

Det har de siste år vært en nedgang i skiløpere  i kommunen vår. Og rekruttering av 

barn til skiidretten har vært vanskelig. 

Idrettslaget  har imidlertid gjort et godt arbeid med å holde løypenettet i drift gjennom 

hele sesongen. Tråkking har vært gjort med skuter gjennom hele sesongen, og det har 

vært mange brukere i løypene våre. 

Det har vært gjennomført treningsrenn på onsdager gjennom hele vinteren. 

Idrettslaget arrangerte telenorkarusell renn i samarbeide med barneskoler og 

barnehager.  

Det terminfestede sone og kretsrennet STIL-rennet ble gjennomført desember 2022, 

men det var kun 21 påmeldte løpere.  

Det ble også arrangert et nisserenn i romjula med ca 36 deltakere.  

STIL deltok på 1000 på ski i regi av skikretsen. 

Porsanger Cupen på ski ble ikke gjennomført i 2022. 

STIL-BIL rennet ble ikke gjennomført 2022. 

http://www.ilstil.no/


 

IL STIL har hatt en løper som har representert klubben på sone og kretsrenn i 2022. 

Løperen deltok også på Hovedlandsrennet i Holmenkollen og NNM i Sortland. 

STIL fikk Finnmarksmester på sprint. 

 

4.4 Dugnader. 

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

Det er 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.  

Høsten 2022 ble det prioritert å skifte ødelagte lyspunkter i 2,5 og 3 km traseen. Det 

gjenstår fortsatt noen lyspunkter i 7.km. Dette arbeidet ble gjort uten kostnader for 

idrettslaget.  

Idrettslaget hadde også ansvaret for parkering under midnattsrocken, der ble 36 vakter 

gjennomført totalt ca 250 timer dugnad. 

Løypene har vært klare fra juletider 2021 og og frem til snøen forsvant på våren.  Fra 

midten av desember har det vært greie forhold i løypa vår denne sesongen. 

Driftsutfordringer med tråkkemaskinen gjorde at nærmest all tråkking ble gjort med 

den gamle skuteren.  Dette var svært vanskelig og tok mye tid. 

 

4.5 STIL -huset 

Skoler og barnehager er de som i størst grad leier STIL huset.  

Vask og vedlikehold av huset blir gjort ved behov.  

 

5. Økonomi. 

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 427 776,04 for 2022.  

Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til å få ned tråkkemaskinen fra løypenettet 

vinter 2022 og forsøk på å reparere denne i Lakselv. Den ble sendt til Oslo sommer 

2022 og del en  av de to regningene som er knyttet til denne reparasjonen er belastet 

2022 regnskapet. Totalt brukte idrettslaget over 400 000 på dette i 2022. 

Idrettslaget egenkapital er pr 31.12.2022 kr 5 612 459,97 

Oversikt tilskudd fra det offentlige 

● Ordinær MVA kompensasjon  kr 33 922,00 

● MVA kompensasjon anlegg   kr 0 

● Tilskudd NIF LAM midler   kr 16 302,00 

● Norsk tipping grasrotandel  kr 53 042,76 



● Tilskudd spillemidler   kr 0 

● Tilskudd strøm   kr 24 282 ,05 

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.  

Også  2023 vil det påløpe en store utgifter med å få tråkkemaskinen i orden, i tillegg er 

det gjort innkjøp av ny skuter i 2023. 

 

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 også  i 2023 å prioritere arbeidet med å få opp 

skiaktivitet igjen i regi av idrettslaget.   

 

Knut Johnny Johnsen leder  Ola Mikalsen   nestleder 

Olaf Olli styremedlem   Gry Ingebretsen  styremedlem 

Anne Haraldsvik styremedlem 

 

 

 

 

 


