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Innkalling til årsmøte 2019 - Haugsbygd IF
Det innkalles til årsmøte i Haugsbygd IF.
Årsmøtet holdes på Vang skole (i Aula) den 9. april kl 1900 Dagsorden:
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkalling og saksliste
Velge ordstyrer, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen
Behandle årsmelding 2018
Behandle revidert regnskap for 2018
Fastsette medlemskontingent 2019 (foreslås uendret)
Vedta budsjett 2019
Behandle innkomne saker
• Plan for å ta Ringkollen Jibbers inn som gruppe i HIF.
Foreslått navn er HIF Alpin og brett.
9. Behandle organisasjonsplan for idrettslaget
10. Valg
Leder, nestleder, styremedl
Revisorer
Repr Ringerike Idrettsråd
Bekrefte valg gruppestyrer Valgkomite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Øystein Olsen
Leder HIF

Vedlagt innkallingen følger:
- Årsmelding 2018
- Regnskap 2018
- Sammenslutningsplan – Ringkollen Jibbers som gruppe i HIF.
Innkallingen har ikke vedlagt:
- Budsjett (legges fram i møtet)
- Organisasjonsplan (ferdigstilles til møtet)
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Årsmelding 2018 - Haugsbygd IF
Generelt om aktiviteten
Aktiviteten i Haugsbygd IF drives i de 3 gruppene fotball, håndball og ski. Detaljer
om denne aktiviteten framgår av gruppenes årsmeldinger som kompletterer denne
beretningen.
På alderstrinnene opp til 12 år legges det ikke opp til spesialisering, og en
oppfordrer til at utøverne driver forskjellig idrett sommer og vinter.
Idrettsforeningen er opptatt av at dette gjøres i dialog med foreldregruppene på
de enkelte aldersnivåene.
HIF har svært god breddeaktivitet i de yngre årsklassene, og det er der grunnlaget
legges for gode opplevelser med fysisk aktivitet og idrettsglede. Nettopp gode
opplevelser og mestring i et godt sosialt miljø er bærebjelken i Haugsbygd IF. Når vi
lykkes med dette, ser vi også at lag og enkeltutøvere fortsetter med idrett inn i
ungdomsperioden. For ungdom er det fortsatt breddeidrett som er målsettingen,
men det legges også til rette for utvikling av talenter – gjerne i samarbeid med det
øvrige idrettsmiljøet i distriktet.
Det er imponerende innsats fra foreldre og foresatte som gjør det mulig å ha et
tilbud til så mange aktive barn og ungdom i Haugsbygd.
Ringeriksmaraton

Vi vil nevne Ringeriksmaraton spesielt. HIF overtok som en av de tre tekniske
arrangørene i 2017 når Ringerike Orienteringslag ga seg etter 20 år som
medarrangør. Vi er nå i en treårsavtale (2018-2020) med Ringerikes Blad om
bistand til gjennomføring av Ringeriksmaraton. Dette gjør vi sammen med IL
Holeværingen og Jevnaker IF.
HIF har valgt å engasjere alle tre gruppene inn i denne dugnaden og det har fungert
svært tilfredsstillende i 2017 og 2018. Det er en flott dugnad og imponerende
innsats av nærmere 100 personer på gjennomføringsdagen. Som ett av Ringerikes
største idrettslag er det viktig for oss å vise at vi deltar i mer enn lokal aktivitet i
Haugsbygd.

Styrets arbeid
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem (web/komm):

Øystein Olsen (2018-2019)
Geir Morten Knutsen (2018-2019)
Lene Østvang (2017-2019)
Ingrid Ellingsen (2017-2019)
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Styremedl (politiattester): Janne Tiseth Ottosen (2018-2019)
Styrerepresentant Håndball: Kjell-Eric Andersen (2018-2019)
Styrerepresentant Fotball: Bjørn Egil Grefsrud (2018-2019)
Styrerepresentant Ski:
Knut Magne Mork (2018-2019)
Det er avholdt to styremøter, og driften er fulgt opp løpende og tett gjennom hele
perioden innenfor de funksjoner som det enkelte styremedlem har.
Driften i gruppene er fulgt gjennom hyppig dialog og i arbeidsmøter, samt
styreleders deltakelse i møter hos gruppestyrene.
Det er iverksatt oppfølging og fornying av alle politiattester.
Ny webside ble utviklet i 2017 og oppdatert med mer ajour innhold i 2018.
Sammen med effektiv bruk av sosiale medier er kommunikasjonsmulighetene
internt og eksternt tilfredsstillende.
Anleggsutvikling

Det er jobbet mye og godt med prosjektene for anleggsutvikling som er prioritert i
organisasjonsplanen.
Ønsket om en nøktern løsning for driftsbygg ved kunstgresset står fortsatt ved lag,
men det er utfordrende å prioritere arbeidet med prosjektet når daglig drift krever
såpass mye som det gjør.
I lys av svært positiv respons hos Ringerike Kommune rundt ideen om en idrettshall i
Haugsbygd, ble det budsjettert for utvikling av et skisseprosjekt i 2017.
Skisseprosjektet foreligger i en første versjon pr febr 2018. Prosjektet har i seg
kvaliteter som går ut over det rent idrettslige. Korpset har behov for øvingslokaler
og dette foreslås kombinert med fasiliteter for andre fritidsaktiviteter for barn og
ungdom i Haug. Prosjektet har navnet «Haugsbygd Arena» og er i
skissen/beskrivelsen løftet til å være et samlingspunkt for fritidsmuligheter i Haug
med omegn. Gjennom 2018 er prosjekteringsfasen finansiert opp med nærmere 1
million. Det er gitt støtte fra Ringerike kommune (300’), Follum fabrikkers
hjelpefond (150’) og Sparebankstiftelsen Ringerike (300’). Saken er til politisk
behandling våren 2019 og det forventes da svar på om Ringerike kommune gir sin
tilslutning til konseptet for finansiering av investeringen og driftsopplegget.
I 2018 er prosjektet med snøproduksjonsanlegg på Ringkollen ferdig planlagt og
godkjent. Dersom Ringerike kommune går inn med tilskudd som det er søkt om, blir
det byggestart sommeren 2019. For HIF sitt vedkommende kommer dette inn under
punktet for videreutvikling av Ringkollen skiarena. Vi deltar med representant i
arbeidsgruppen og det er god dialog med de andre sentrale aktørene i prosjektet.
Dette er særlig Idrettsrådet, Skiforeningen og Ringkollen Ski.
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Økonomi
Regnskapet for hovedforeningen er gjort opp og viser et positivt driftsresultat på
kr 145 988,- etter finansposter. Egenkapitalen er på kr 1 218 681,-.
HIF har mottatt lokale aktivitetsmidler (LAM) og mva-kompensasjon – til sammen
kr 129 586,-. Dette er i sin helhet fordelt til gruppene i desember i tråd med
fordelingsnøkkel som gjenspeiler gruppenes medlemmer, tellende aktivitet for å
få denne støtten og omsetningstallene som gir grunnlaget for mvakompensasjon.
HIF forlenget avtalen med Sparebank 1 Ringerike Hadeland i 2018 og inngikk ny
avtale med tre års varighet. Det er mottatt sponsormidler iht avtalen som er noe
gunstigere enn den foregående.
Det vises for øvrig til eget punkt på dagsorden om gjennomgang av årsregnskap.

Politiattester
HIF har også i 2018 fulgt opp ajourhold og kontroll med politiattester. Oppgaven
er omfattende og medfører også enkelte endringer i organisering og system for
ivaretakelse av dette i henhold til lovverket.

Frivillighetsregisteret
HIF er innmeldt og mottar grasrotmidler fra Norsk Tipping. Krav til oppdateringer og
korrekt informasjon i Brønnøysund er fulgt opp.

Støttespillere
HIF har god kommunikasjon med Ringerike Idrettsråd og Buskerud
idrettskrets. Det er i perioden opprettholdt kontakt og dialog med
Ringerike Kommune – spesielt vedrørende planene for anleggsutvikling.
Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole er solide støttespillere i
forbindelse med tilrettelegging av aktiviteten.

Noen utfordringer
HIF har både store og små utfordringer som bør følges opp slik at inspirasjonen
og entusiasmen vi opplever blant foreldre/foresatte opprettholdes.
- Kostnader og rutiner knyttet til nåværende drift av de anlegg som idrettslaget
forvalter er også essensielt for den videre utviklingen av fasiliteter til
aktiviteten. Dette gjelder spesielt på kunstgressanlegget og Ringkollen skiarena.
- Foreningen har lagt vekt på punktet om anleggsutvikling i organisasjonsplanen
og en bør vurdere nærmere om det skal nedsettes et eget anleggsutvalg.
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-

Planene for en flerbruks treningshall i Haugsbygd står foran et
avgjørende år mht beslutninger om finansiering, oppstart prosjektering
videreføring til forprosjektfase og. I realiteten om prosjektet kan bli
realisert med byggestart tidlig 2020 slik det er foreslått.

Haugsbygd 2. april 2019
Øystein Olsen, leder HIF
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Sak 5 – Årsregnskap 2018
Årsregnskap 2018 legges frem for årsmøtet og kommenteres. Overskuddet tilføres
egenkapital. Dog bes årsmøtet merke seg at i saken om budsjett for 2019 vil styret
legge frem forslag om å disponere inntil kr 100 000,- til anskaffelse av utrustning til
vedlikehold av kunstgressbanen.
RESULTAT

2018 Budsjett 2018

2017 Noter

INNTEKTER:
3200 Medlemmer
3220 Sponsorer
3225 Dugnad
3400 Grasrot
3402 Midler fra NIF (mva/LAM)
3700 Andre inntekter

2 625
45 000
95 000
92 625
129 586
150 000

50000,00
50000,00

45 000
35 000

1

60000,00
185000,00

62 812
216 673

2,3
2,3
5

Sum inntekter

514 836

345000,00

359 485

6790 Annen fremmed tjeneste
6800 Kontor/porto
7400 Kurs/konferanser
7601 Støtte til undergrupper
7603 Forsikringer
7770 Bankgebyrer
7790 Diverse utgifter
7830 Tap på fordringer

66 220
0
0
282 689
5 051
5 045
8 369
8 625

200000,00
5000,00
2000,00
200000,00
3000,00
5000,00
35000,00

83 781
10 350
0
216 673
2 949
6 684
7 499

Sum utgifter

375 999

450000,00

244 155

DRIFTSRESULTAT

138 837

-105000,00

115 330

8040 Renteinntekter

7 151

5000,00

5 321

Sum finansposter

7 151

5000,00

5 321

145 988

-100000,00

120 651

UTGIFTER:

Årsresultat

5

2,3

4
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BALANSE

2018

2017 Noter

EIENDELER
1920 Bank 2280.08.18080
1922 Bank 2280.30.56254
1500 Fordringer

112 136
1 334 683
199 750

138 879
1 263 124
55 750

Sum eiendeler

1 646 569

1 457 753

2050 Tidligere opparbeidet egenkapital
2099 Driftsresultat 2018
Netto egenkapital

1 072 693
145 988
1 218 681

1 035 822
36 871
1 072 693

427 889
0

383 911
1 150
385 061

Sum egenkapital/gjeld

1 646 570

1 457 754

Sum
egenkapital/gjeld
Noter:

2 074 459

768 972

2400 Leverandørgjeld
2960 Påløpt kostnad
Sum gjeld

1) Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Inntektene er ført
ved fakturering i medlemsnettet. De utestående fordringene er oppført i balansen.
Det er tilbakeført medlemskontigent som ble inntektsført i 2017, da disse ikke ble
utfakturert.
2)Innbetalt ocr for desember 2018 er overført til henholdsvis fotball, ski og håndball
15.01.2019
3) LAM og sponsormidler er ført som inntekt og deretter ført som kostnad støtte til
undergrupper i henhold til avtale. Overførsel skjer 02.01.19.

4)Tapsført medlemskontigenter ikke innbetalt fra 2016 og tidligere.
5) Inntektsføring av midler fra Follum Fabrikkers hjelpefond og kostnader til arkitekt
i forbindelse med prosjektering av hall, totalt kr 65.434,75..
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Sak 7 – Budsjett 2019
Budsjett legges frem i årsmøtet.

Sak 8 – innkommet sak
Styret i HIF har mottatt henvendelse fra Ringkollen Jibbers vedrørende en eventuell
sammenslutning av foreningene. I praksis ved at Ringkollen Jibbers ber om å få bli en gruppe
i Haugsbygd IF. Styret har forberedt saken i dialog med Jibbers slik at årsmøtet kan fatte
vedtak om forutsetninger og plan for arbeidet som kan føre frem til at det blir opprette en
egen gruppe i HIF som antakelig vil ha navnet HIF Alpin og brett. Det er innhentet råd fra
Buskerud idrettskrets om prosedyrer for en slik overgang/endring.
Selve organisasjonsendringen kan først skje når alle detaljer er klare, og det må holdes
ekstraordinære årsmøter i begge foreninger om saken.
I det følgende beskrives mer detaljer om henvendelsen fra Ringkollen Jibbers og utkast til
planen som skal føre fram til en endelig beslutning – forhåpentlig før sommeren.

Under følger utdrag av søknaden og vedlagt er forslaget til plan for sammenslutning.
” Søknad om opptak i Haugsbygd IF
Ringkollen Jibbers er i dag et eget idrettslag under skiforbundet og brettforbundet (snowboard, skate
og surf). Klubbens hovedaktivitet knyttes i dag til Ringkollen parken sitt tilbud for snowboard og
freeski vinterstid, men vi har og noe aktivitet i barmarksesongen. Vi har ca 60 betalende medlemmer i
dag, og ca 60% er ungdom eller barn. Vedtekter, regnskap og årsmøtereferat for 2018 finnes vedlagt
denne søknad.
Ringkollen Jibbers representerer en liten men vital og voksende klubb, som har store ambisjoner for
videre utvikling. Vi håper dere ser positivt på vår søknad, og våre ressurspersoner vil selvsagt bidra
etter beste evne til en fruktbar utvikling av Ringkollen jibbers og Haugsbygd IF videre sammen.
Vi har sikret oss et bredt utvalg ressurspersoner i klubben som er villige til å ta ansvar i de store og
spennende oppgavene vi står ovenfor. ”
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Haugsbygd IF godkjenner sammenslutningsplanen som skal føre frem til at Ringkollen
Jibbers blir en gruppe i HIF. Årsmøtet anser at tidspunktet for ekstraordinært årsmøte først kan
fastsettes når forutsetningene er oppfylt. Det er sterkt ønskelig, men ikke avgjørende, at dette skjer i
juni 2019.
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Sammenslutningsplan
Hensikt:
Denne sammenslutningsplanen danner grunnlag for beslutning på årsmøtet i hhv Ringkollen Jibbers
(orgnummer 918 452 796) (i det videre ”Jibbers”)(overdragende forening) og Haugsbygd IF
(orgnummer 983 980 678 i det videre ”HIF”)(overtagende forening).
Denne planen beskriver
-

bakgrunnen for ønsket om overdragelse,
hva som skal overdras fra Jibbers til HIF,
hvordan overdragelsen skal gjennomføres,
når den skal skje,
forutsetninger for overdragelsen
konsekvensene av en overdragelse.

Denne sammenslutningsplanen basere seg på at Jibbers (overdragende forening) overdrar sin aktivitet
til HIF (overtagende forening).
Bakgrunn for denne planen
Styret i Ringkollen Jibbers har sendt søknad om å bli opptatt som egen gruppe i Haugsbygd IF. Under
følger utdrag av søknaden:
” Søknad om opptak i Haugsbygd IF
Ringkollen Jibbers er i dag et eget idrettslag under skiforbundet og brettforbundet (snowboard, skate
og surf). Klubbens hovedaktivitet knyttes i dag til Ringkollen parken sitt tilbud for snowboard og
freeski vinterstid, men vi har og noe aktivitet i barmarksesongen. Vi har ca 60 betalende medlemmer i
dag, og ca 60% er ungdom eller barn. Vedtekter, regnskap og årsmøtereferat for 2018 finnes vedlagt
denne søknad.
Ringkollen Jibbers representerer en liten men vital og voksende klubb, som har store ambisjoner for
videre utvikling. Vi håper dere ser positivt på vår søknad, og våre ressurspersoner vil selvsagt bidra
etter beste evne til en fruktbar utvikling av Ringkollen jibbers og Haugsbygd IF videre sammen.
Vi har sikret oss et bredt utvalg ressurspersoner i klubben som er villige til å ta ansvar i de store og
spennende oppgavene vi står ovenfor. ”
Hva skal overdras
Det som skal overdras fra Jibbers er medlemmer, verdier og sportslige aktiviteter. Det er forventet at
Jibbers avvikles som forening når en overdragelse er gjennomført. Vedlagt til denne planen ligger en
oversikt av verdiene som blir overdratt til HIF samt Jibbers siste oppdaterte medlemsliste.
Hvordan skal overdragelsen gjennomføres
Haugsbygd IF vil opprette en egen gruppe underlagt Hovedstyret i HIF. Navnet på den nye gruppen er
foreslått å være”Alpin og Brett”. En overdragelse av aktiviteten, verdier og medlemmer i Ringkollen
jibbers vil skje til ”Alpin og Brett”. Det blir opprettet et eget styre i den nye gruppa (dette skjer på et
ekstraordinært årsmøte i Haugsbygd IF. Det er rimelig å anta at styret som velges i Jibbers på ordinært
årsmøte i mars 2019 kan og vil fortsette i styret i den nye gruppa). Alle medlemmene i Ringkollen
Jibbers meldes kollektivt over til Haugsbygd IF. En overgang av medlemsskap fra Jibbers til HIF, vil
likevel skje på frivillig basis ved at enkeltmedlemmer kan melde seg ut av Jibbers før praktisk
overdragelse blir utført. Det er en målsetting at medlemmene i Jibbers er innmeldt i HIF innen
1.6.2019.
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Tidspunkt for overdragelse
Det planlegges med at årsmøtene i HIF og Jibbers er gjennomført innen 15. April 2019, og gitt at
årsmøtene godkjenner denne sammenslutningsplanen, planlegges det for at overdragelse er
gjennomført innen 1.6.2019. Jibbers vil opphøre som forening på samme tidspunkt.
Forutsetninger for overdragelsen
Følgende forutsetninger ligger til grunn for en overdragelse:
-

-

Alle verdier som finnes i Jibbers ved tidspunktet for overdragelse, skal overføres og i sin
helhet benyttes til medlemmenes beste i den nye undergruppen Alpin og Brett.
Jibbers ivaretar og gjør opp alle sine forpliktelser overfor sine medlemmer, leverandører og
samarbeidspartnere innen opphør.
Undergruppen Alpin og Brett får samme rettigheter og plikter som de andre undergruppene
i Haugsbygd IF.
Jibbers sender ut et kreditorvarsel og oppgjør av eventuelle forpliktelser skal skje med de
midlene Jibbers disponerer ved overdragelsestidspunktet.
HIF skal gjennomføre et ekstraordinært årsmøte innen 1.6.2019 og på dette ekstraordinære
årsmøtet skal det som et minimum velges styre til Alpin og Brett, oppdatert organisasjon
skal vedtas og nødvendige vedtektsendringer vedtas.
Buskerud Idrettskrets skal informeres om sammenslutning innen 15.6.2019

Avslutning
Denne planen er basert på den kunnskapen styrene i de foreningene har pr 15. Mars 2019. Begge
styrene ønsker at denne planen skal vedtas og at Jibbers skal overdras til Haugsbygd IF.

Dokumentet er vedtatt på årsmøtet i Jibbers og HIF:
For Jibbers:

For HIF:

Sted/dato:

Sted/dato:

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

_______________________________

_______________________________

Sign:_______________________

Sign:__________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

_______________________________

_______________________________

Sign:_______________________

Sign:__________________________
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