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Årsmelding 2022 – BIL Fotball  
 

 
Denne årsmeldingen inneholder: 

▪ Årsmelding fra styret 

▪ Kort oppsummering fra sportlig leder om lagene. 

▪ Nøkkeltall og kommentar knyttet til regnskap 2022 og budsjett for 2023. 
 

 
 KLUBBROLLER 2020  

Styret 

Leder Kjell Rune Stavang 

Nestleder Arne Robert Hartvigsen 

Styremedlem Audhild Bang Rande 

Styremedlem Bjørnar Monsen 

Styremedlem     Berit Aasberg 

Note: Det ble avholdt 5 styremøter i 2022 

Gruppeansvarlige 

Arrangement Audhild Rande 

Dommerkontakt: Jan Solbakk  

FIKS Arne Robert Hartvigsen 
Politiattest ansv.             Arne Robert Hartvigsen 

Koronaansv. Roger Haugen 

Kretskontakt Arne Robert Hartvigsen 

Nettside Alexander Johnsen 

Ressursgruppe Kalle Laumann  

Sosiale medier Alexander Johnsen og Roger Haugen 

Sportslig utvalg 

Leder Alexander Johnsen 

Styremedlem Jan Solbakk 

Styremedlem Arne Robert Hartvigsen 

Styremedlem Nora Skille Hestnes 
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Torghatten Arena – arbeidsgruppe 

▪ Espen Slotvik 

▪ Leif Morten Slotvik 

▪ Rune Knoph (på vegne av Bygg Tech AS) 

Traktorgruppe 

▪ Tommy Vonheim (koordinator) 

▪ Erling Laugen 

 
Note: Flere har vært involvert her, men det er i hovedsak disse to som har tatt ansvar for å brøyte 

Torghatten Arena – arbeidsgruppe 

▪ Espen Slotvik (prosjektleder) 

▪ Ole Inge Jenssen og Kalle Laumann (Organisator og arbeidsressurs) 

Torghattmessestyret 

▪ Kjell Rune Stavang 

▪ Audhild Bang Rande 

▪ Bjørnar Monsen 

▪ Ole Inge Jenssen 

Note: Regnskapsfører har ført eget prosjektregnskap på Torghattmessa. 

 
 

 ÅRSMELDING FRA LAGENE  

Se eget vedlegg fra leder i Sportslig Utvalg. 

 
 

 KORONA  

Fotballåret 2022 ble lite preget av koronapandemien, kun en periode i februar-mars 2022 som 

reduserte aktiviteten noe., men resten av sesongen forløp som vanlig heldigvis, og BIL Fotball har 

merket økt interesse og økt aktivitet når pandemien var bak oss, i kombinasjon med at Torghatten 

Arena var fedigstilt. 

TORGHATTMESSEN 2022 

Styret kom sent igang med planleggingen og bookingen av utstillere m.m. men vi fikk arrangert messa, 

og fikk «forlenget sommeren» i Brønnøysund, som er slagordet og visjonen til messa. Det ble bra 

aktivitet i gata, og utstillere annonserte at de gjerne kom tilbake igjen. Prosjektregnskapet for messa 

viser et overskudd på beskjedne 20.000,- som bekrefter at det ikke er så inntektsbringende arbeid for 

fotballgruppen, i f.t. mengen arbeid. Vi fikk ingen støtte fra Sparebank1 Helgeland eller 

sparebankstiftelsen i år, noe vi har fått hvert år. Styret er i en prosess hvor vi vurderer å outsource 

messa, hvor vi beholder merkevaren men ikke står bak selve administrasjonen. Det te er ikke vår 

kjernevirksomhet, men vi  har et ønske om at den vil  være et fast innslag  i årene framover. 

Nettside: torghattmessen.no 
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 TINE FOTBALLSKOLE   
 

TINE Fotballskole ble arrangert tradisjon tro i begynnelsen av sommerferien, med over 100 deltagere 
og omkring 25 instruktører i sving, i over 4 dager. 

 
 

 SAMARBEIDSAVTALENE  
 

Vi har fulgt opp de kullene dette angår, og føler at dette går bedre enn tidligere år. Avtalen åpner 
opp for å utsette sammenslåingen 1 år, hvis kullene er veldig store, og hvis det er mest hensiktsmesig 
for ungene å vente. Det viktigste har hele tiden vært å sørget for et sportlig tilbud i begge klubbene, 
og det føler vi blir hensyntatt med en slik løsning.  

 

 BIL KVALITETSKLUBB  
 

Prosjektleder Alexander Johnsen har bra kontroll på framdriften, og vi har hatt samarbeidsmøte med 
Nordland Fotballkrets og Christian Didriksen som vil ose oss i havn i dette prosjektet. 
Torhattmessen tok mye fokus på sensommeren og utover høsten, men styret er ikke langt unna me 
då fullføre dette. Det er gjort mye godt arbeid med Sportsplannen og selve klubbhandboken, og vi 
har en liste på det som gjenstår før vi er sertifisert. Dette vil bli prioritert i 2023. 
 
Vi har bl.a. vedtatt akronymet «Arti i BIL» som skal gjenspeile kjerneverdiene i BIL som er  
1) Ambisiøs 
2) Real 
3) Trygg 
4) Inkluderende  

 
 
BIL +  

 

Berit Aasberg er prosjektleder. Det planlegges nytt konsept som starter fra skolestart etter sommeren 
2023. Nåværende BIL +-prosjekt fortsetter frem til sommeren.
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 TORGHATTEN ARENA  
 

- BIL Fotball fikk 19.november 2021 endelig midlertidig brukstillatelse fra Brønnøy kommune på 
Torghatten Arena.  
- 6. desember 2022 ble det arrangert en offisiell åpning av Torghatten Arena. 
 
Arenaen er vært i bruk siden nov 2021, men i 2022 har vi jobbet en del med rutiner og retningslinjer 
ved bruk av hallen. Det er også gjort en del med trafiksikkerhten utenfor og rundt hallen, da det er 
mye transport og henting av unger i området. 
 
Espen Slotvik er prosjektleder og har orienterte styret underveis i prosessen, og Ole Inge Jenssen har 
sammen med Espen vært «arbeidsleder» på dugnadene for å koordinere arbeidet. 

 

 ØKONOMI  
 

Regnskapet 2022: 
Dette er utført av Regnskapsfører Geir Arne Johansen, og nevnte nøkkeltall er verdt å merke seg. 
Legger ved tallene før og under koronaårene, for å vise utviklingen. 

 

Resultatregnskap 2019 2020 2021 2022 

 Driftsinntekter           1 215 861           812 662           820 268       1 061 191  

 Driftskostnader           1 210 144           254 804           744 192       1 041 366  

 Driftsresultat                   5 716           557 818             76 076             19 825  

 

 
Kommentar:  
- Omsetningen/inntekt  2022 har tatt seg opp en del, faktisk mere enn budsjettert, etter at 

aktiviteten har økt. 
- Positivt driftsresultat på 19.825,-  
Økonomisk sett var det et OK år for BIL Fotball. BILs målsettingen har alltid vært å ha flest  mulig 
lengst mulig i aktivitet. Dette forsøker vi å bidra med ved stor aktivitet og lave kostnader. 

 
Styret i BIL Fotball er nå ajour med utsendelse av utestående medlemsavgift for 2021 og 2022. Her 
må styret og medlemsansvarlig følge opp og sørge for at medlemsavgiften for 2023 kommer ut før 
sommeren. 

 

Budsjett 2023: 
Fotballåret 2023 håper vi blir tilnærmet nomalt. Hvis vi ser på 2019, som var siste normalår før 
koronaen, så vil   dette året være det nærmeste vi kommer normalt budsjett, hvor driftsresultatet gikk 
i marginalt pluss. Vi har et lite stykke igjen før vi er der, men vi nærmet oss i 2022, og satser på at 
omsetningen vil bli høyere i 2023 enn 2019 som er referanseåret. 
 
Det må nevnes at Fotballgruppen også har et ansvar med å øke sponsorinntektene og 
areaninntektene, som kan forsvare driften av Torghatten Arena.  

 

 TRAKTORGRUPPEN  
 

Det er en etablert traktorgruppe som har sørget for at gamle Kunstgressbanen har vært spillbar i 
vinter. Med salting og fjerning av snø. Tommy Vonheim og Erling Laugen som organiserer dette. Det 
ble lite aktivitet på denne gruppen, siden de fleste trente i Torghatten Arena .
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 RESSUTSGRUPPEN   
 

Denne gruppen var helt avgjørende for BIL fotball, for å kunne få permanent bruktillatelse i 
Torghatten Arena. De organiserte og utførte det meste av arbeidet i hallen. 
 
Vi setter stor pris på pensjonistene og alle andre i denne ressursgruppen, og deres jevnlige bidrag til 
klubben. Gruppen består blant annet av tidligere styreleder i BIL Fotball Ole Inge Jensen, og 
mangeårig BIL-gutt Kalle Laumann. Denne gruppen bidrar hvert år med å vedlikeholde og drifte 
anlegget i og rundt Klubbhuset.  
 
Samme gruppen er med i teltgruppen, som også har sørger for kjært tilkomne inntekter ved utleie 
av BIL- teltet. Pensjonistgruppen hadde også sosiale sammenkomster og turer i 2022, hvor det 
anmodes om at BIL Fotball bidrar med en egenandel. 

 

 OPPGAVER FOR 2023  
 

▪ Bruken av Torghatten Arena. Regler og retningslinjer med følges opp med trenerne, som igjen 
følger opp og oppdrar spillerne. 

▪ Ha fokus på inntekter/utgifter og sørge for høy aktivitet så godt det lar seg gjøre, så at vi kommer 
opp på budsjettert drift. 

▪ Arbeide videre med kvalitetsklubb-prosjektet 
▪ Jobbe med å markedsføre Torghatten Arena sammen med hovedlaget, for å øke 

sponsorinntektene 

▪ Jobbe videre med BIL + 

 
 
 

Avslutningsvis vil vi takke våre uvurderlige samarbeidspartnere og sponsorer som bidrar slik at vi er i 
stand til å skape aktivitet for barn og unge. 

 
Takker også spesielt til alle trenere, lagledere, aktive og fotballforeldre for innsatsen sesongen 2022.  

 
 
 

Br.sund 08.mars 2023 
På vegne av styret 
BIL Fotball 
Leder Kjell Rune Stavang 
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