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Harpefoss, 18.03.13 

 
Årsmøtet til Harpefoss IL 

 

ÅRSMELDING FOR HOVEDLAGET FOR 2013 
 

Styre 
Lars Nyhus Leder På valg 

Vidar Noet Nestleder 1 år rest 

Ingvild Rønn Sætre Styremedlem På valg 

Wencke Rønningen Kasserer På valg 

Inger Kristin Grasbakken Suleng Sekretær 1 år rest 

  

Gruppeledere 
Henning Nystuen Trimgruppa  

Rannveig Brandstad Ski- og 
allidrettsgruppa 

 

Tormod Myrvang Fotballgruppa  

 

Revisorer 
Jarleif Haugen  

Erik Stenumgaard  

 

Valgkomité  
Tor Doset  

Elisabeth Krok  

 

Medlemmer 
Pr. 15. januar 2013 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 2013. I tillegg til dette har vi hatt dialog på e-post og telefon. Det 
har vært behov for noen ekstraordinære møter, spesielt i forbindelse med Countryfestival 
konkursen.  
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2013 
Vi har hatt aktiviteter som normalt dette året. Vi har fått erstatning for skade på 
Klokkarstranda. Den uka som arbeidet skulle starte – kom årets flom, med tilnærmet lik 
skadeomfang. Arbeidet med igangsetting er derfor noe utsatt.  
 

Erstatningssak lysløype 
Den 4.september 2013 skrev vi avtale med Staten vegvesen om utbetaling av kr 2 200 000 
som erstatning for flytting av vår lysløype. Denne skulle dekke kostnader ved bygging av ny 
lysløype i ny trasé. Vi fikk til en god avtale både med grunneiere og Statens vegvesen.  
Ved en feil begått av oss, fikk Statens vegvesen oppgitt feil kontonummer. Kontoen som ble 
oppgitt tilhørte Countryfestivalen Vinstra AS(CF). Dette ble vi gjort oppmerksom på av 
vegvesenet selv den 7.10. Vi innrømmet da straks feil og de ga oss beskjed om at beløpet 
skulle betales inn i sin helhet til riktig konto. Dette er gjort både muntlig og skriftlig.  
Den 30.10 gikk Countryfestivalen Vinstra AS konkurs. Samtidig fikk vi da bekreftet at Statens 
Vegvesen hadde betalt oss kr 1 400 000, men at CF ikke hadde dekning for de resterende kr 
800.000.  
Dette er fakta i saken. Som en følge av dette har vi valgt å benytte advokat Tore Thallaug i 
Advokatfirmaet Thallaug ANS. De arbeider med saken og skal håndtere denne uheldige 
situasjonen så godt som det er mulig. Styret arbeider aktivt med å inndrive disse pengene. 
Saken er under avklaring/arbeid. Vi er pr. i dag usikre på resultatet.  
Vi vil fortsette driften av idrettslaget uavbrutt av denne hendelsen. Vi arbeider også med mål 
for øyet å få åpnet ny lysløype som planlagt.    
 
Pr.23.03 så er saken fortsatt uløst. Vi har fått lovnader om betaling – men venter fortsatt på 
løsning. Styret ser svært alvorlig på saken og vil/må finne andre løsningsmodeller om vi ikke 
får dekning innen kort tid. 
 
Hil har fått ny Webside og Facebook-side. Denne er godt mottatt og vi kan se stor aktivitet 
på sosiale medier. Vi har tatt initiativ til og hatt et samarbeid med SFIL på ski. Vi har startet 
arbeidet med å få til et permanent skileikanlegg på myra ved den gamle skibua. 
 
 

Økonomi 
Årets resultat viser et driftsoverskudd på 52540,81. Resultat er bedre enn budsjett. 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 er ekstraordinære midler fra Sør-Fron Sanitetsforening og Sør-
Fron kommune. Dette er midler som har gått til blant annet kjøp av ny snøskuter og 
gressklipper. Disse ble kjøpt mai og desember. 
 
Vi har hatt følgende dugnader; søppelplukking for SVV og Country Festival. I tillegg er 
medlemmer fra HIL brukt som dugnadshjelp i forbindelse med Norgescup på ski og i 
forbindelse med forberedelse til NM på Ski. HIL må bli mer aktive med inntektsarbeid i 2014. 
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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 nedgang i 
beløp i år. 
 
Vi må framover imidlertid være oppmerksomme på at antall barn blir færre og at vi må 
arbeide for å få inn aktivitetsmidler.(treningsavgifter) 
Styret foreslår at vi nå tar tak i vår balanse. Vi har bokført verdier som er større enn de relle 
verdiene. Regnskapsfører lager derfor et avskrivingsoppsett som på sikt vil gi oss riktige 
verdier. Dette vil i så fall føre til at vi resultatmessig i noen år framover vil levere negative 
resultat, selv om driften går i overskudd. 
 
 

Aktiviteter 
Det har vært ordinær aktivitet i klubben. Vi har hatt et godt samarbeid med Sør-Fron IL om 
ski. Vi har også hatt utøvere I ulike samarbeidslag. Fron Ski, hopp og FF2010 i fotball. 
 
Hil har hatt aktiviteter som : 
Skuteiln Rett Opp 
Fotball (se egen årsmelding) 
Ski/Allidrett (se egen årsmelding) 
Trim (se egen årsmelding) 

 
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. Idrettsråd har bedt leder og nestleder til å sitte i en gruppe der utvidet 
samarbeid med SFIL blir drøftet. 
 
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.  
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Lars P. Nyhus 
18.03.14 


