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Harpefoss, 07.03.13 

 
Årsmøtet til Harpefoss IL 

 

ÅRSMELDING FOR HOVEDLAGET FOR 2012 
 

Styre 
Lars Nyhus Leder 1 år rest – velges av styret 

Hanne Knudsen Nestleder På valg 

Ingvild Rønn Sætre Styremedlem 1 år rest 

Wencke Rønningen Kasserer 1 år rest 

Monika Solberg Sekretær På valg 

  

Gruppeledere 
Henning Nystuen Trimgruppa  

Sverre Sætre Ski- og allidrettsgruppa Ønsker erstatning 

Tormod Myrvang Fotballgruppa  

 

Revisorer 
Jarleif Haugen  

Erik Stemumgaard  

 

Valgkomité  
Arne Bredevegen  

Vidar Noet  

 

Medlemmer 
Pr. 15. januar 2012 har HIL 445 medlemmer 153 av disse er under 19 år. 
En liten økning i antall medlemmer fra i fjor, men noe tilbakegang på antall aktive. 
Medlemslista har blitt rydda – og det er tatt hensyn til nye lovregler som skal komme. 

 
Møter 
HIL har hatt 5 styremøter i 2012. I tillegg til dette har vi hatt dialog på e-post og telefon. Det 
har ikke vært behov for noen ekstraordinære møter.  
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2012 
Vi har hatt aktiviteter som normalt dette året. Året blir naturlig nok preget av usikkerhet 
rundt erstatningssaken på Klokkarstranda og den usikkerheten som ligg rundt flyttingen av 
lysløype-traseen. Laget har hatt en stabil aktivitet. Brudalen har klart seg meget godt og vi 
har att stor og god aktivitet på den ene bana. Flytting av startbua til Brudalen er gjort og 
reparasjoner er påbegynt. 
 

Økonomi 
Årets resultat viser et driftsoverskudd på 124.199. Avviket mellom budsjett er svært lite. Vi 
har hatt god budsjettdisiplin. Kostnadene til deltagelse er store og økende. Det er styrets 
mening at dette ikke er bekymringsfullt, men er en naturlig utvikling. Framtidas budsjett må 
imidlertid ta høyde for dette. 
 
Penger som har kommet inn (Naturskadeerstatning) ifb. med pinseflommen, er satt av i et 
eget prosjekt og skal brukes til gjenoppbygging. Salg av masse og forsikringserstatning for 
lagerhus og ekstraordinær pengeinnkreving gir oss midler til å erstatte skadet og tapt utstyr.  
 
Vi har fått 87500 i kommunalt tilskudd, 15000 fra Sparebank1 og et fortsatt bra bidrag fra 
sponsorer. Nytt av året er at vi har fått innvilget gave fra GE. 
 
Vi har hatt følgende dugnader; søppelplukking for SVV, dugnad ifb. med kulturkveld og 
Country Festival. I tillegg er medlemmer frå HIL brukt som dugnadshjelp i forbindelse med 
Norgescup på ski. Noe færre enn planlagt 
 
HIL er meldt inn i Frivillighetsregisteret, vi har gjort dette for å kunne velges av online-
tippere som vil støtte et spesielt lag/forening med 5% av tippe-innsatsen. Noe økning i beløp 
i år. 
 
Fjorårets økonomidisiplin har gitt oss gode resultater. Vi har fått dekket opp for skaden og 
samtidig fått ut midler for huset som ikke i utgangspunktet var innbefattet. Vi må imidlertid 
være oppmerksomme på at antall barn blir færre og at vi må arbeide for å få inn 
aktivitetsmidler.(treningsavgifter) 
 

Aktiviteter 
Det har vært ordinær aktivitet i klubben. Vi har hatt et godt samarbeid med Sør-Fron IL om 
allidrett. Vi har også hatt utøvere I ulike samarbeidslag. Fron Ski og FF2010 i fotball. 
 
Skuteiln Rett Opp, med 30 deltagere og ny rekord 
Fotball (se egen årsmelding) 
Ski/Allidrett (se egen årsmelding) 
Trim (se egen årsmelding) 
 
HIL har også i år tegnet Klubbavtale med Gålå skiarena som gir oss gode priser på Gålå. 
Samarbeid med Fron Ski om satsing på de eldste skiløperne 
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Gålå idrettsanlegg 
Egil Tofte er vår representant i styret i Gålå Idrettsanlegg.  
HIL har bidratt med midler som planlagt i året og stiller mannskap på dugnad på renn. 
 

FF2010 
HIL har et godt og utstrakt samarbeid med FF2010. Terje Skurdal har blitt foreslått som HIL 
sin representant inn i administrasjonsutvalget i FF2010. Det er viktig for HIL å samkjøre 
satsinger slik at vi kan rekruttere spillere til FF2010, samtidig som vi kan ha tilbud våre 
medlemmer kan strekke seg etter når de blir eldre. Spillere organisert av FF2010 er fortsatt 
medlemmer i sitt respektive idrettslag. HIL er derfor bevisst på at samarbeid, kostnader for 
spillere, og sportsplaner må harmoniseres med hverandre. 
 

Idrettsrådet 
Leder i HIL og Terje Skurdal har vært HIL sine representanter i Sør-Fron idrettsråd. 
Idrettsrådet har innstilt til fordeling kulturmidler fra kommunen og fordelt LAM-midler fra 
Oppland idrettskrets. FYSAK-representant er valgt. (Hans Petter Nyhus).  HIL er tydelige på at 
denne ressursen skal brukes til glede for idretten. 
 
Vi vil arbeide aktivt for å lage et godt og variert idrettstilbud til oss som bor på Harpefoss. Vi 
er inne i en periode der vi må tilpasse oss stadig flere tilbud og møte de forventninger som 
stilles. Vi ønsker å gjenta arbeidet med å fornye aktiviteter og tilbudsstrukturen. 
 
 
Lars P. Nyhus 
10.03.13 


