HSIL
HOVEDSTYRET
BERETNING 2016
Innledning
Medlemsmassen har økt og vi har 2138 medlemmer per 31.12.2016.
Hovedstyrets sammensetning:
Mona Kristiansen - Leder
Jon Schmidt - Nestleder
Gjertrud Høivik- Styremedlem
Leif Jessen - Styremedlem
Øystein Syverstuen - Styremedlem
Henning Lundby - styremedlem
Kaia Marie Bøe - Ungdomsrepresentant
Eirill Mathisen – Vara
Bjørn Jarle Wiger - Vara
Kontrollkomite: Nina Oppi - leder, Per Kristian Petersen - styremedlem, Jan Harald Olsen –
varamedlem, Erica Georgsen Bratlie - varamedlem.
Æresbevisningskomite: Dan Brovold, Torild Pettersen og hovedleder
Valgkomite: Odd Jan Olstad – leder, Rune Kvalheim – styremedlem, Elisabeth Drange –
styremedlem, Grethe Hildeng – varamedlem.
Lia skisenter (driftsstyret): Ole Edward Weiseth - leder
Gruppene: Se beretning fra gruppene.
HSIL driftsstyre: Gjertrud Høivik – leder, Jon Schmidt – styremedlem, Torild Pettersen –
styremedlem.
Ansatte
Sara Alexandra Krüger har vært fast ansatt gjennom året.
Representasjon
Mona Kristiansen og Jon Schmidt har representert laget i Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i
Bydel Stovner.
Sportslige resultater
Vi er et idrettslag med stor aktivitet og gruppene tar stort ansvar for å gi barn og unge et godt
sportslig tilbud på alle nivåer. Viser til gruppenes egne beretninger.
Arrangementer
Idrettslaget fylte 100 år i 2016. Dette feiret vi med en storslått markering på rådhuset i mars
med over 200 deltagere. I tillegg hadde vi en fest på klubbhuset med 68 deltagere. Samt en
kjempestor feiring kalt HSIL-dagen hvor alle gruppene hadde aktiviteter som barn og unge
kunne prøve seg på, og scene med show i juni. Det ble laget en jubileumsbok skrevet av Rolf
Torbo som kom ut i desember og Torbo holdt foredrag på klubbhuset.
Langrennsgruppa arrangerte Oslo Skifestival.
Fotballgruppa arrangerte fotballskole i samarbeid med Tine og skolefritidsordning på stadion.
Friidretten arrangerte Groruddalslekene og klubbmesterskap.
Alpint arrangerte Euro-Tech farten i Grefsenkollen.
Turn arrangerte konkurranse.
Se gruppenes årsberetninger for flere arrangementer.

Drift av bygninger og anlegg
Klubbhus, kunstgressbanene, Liastua, Lia Skisenter og lysløypa er anlegg som idrettslaget
drifter og vedlikeholder. I tillegg ble HSIL driftsselskap stiftet i november 2015. Dette
selskapet skal drifte avtaler i forbindelse med anlegget i Haavard Martinsens vei. I desember
2016 kom Haavard Martinsens vei med på bystyret budsjetter. Kommunen tar over
driftskostnadene på bygget og vi er med på og videreutvikle dette videre.
Gruppene
Idrettslaget består av følgende grupper:
• Alpin
• Friidrett
• Fotball
• Håndball
• Innebandy
• Langrenn
• Orientering
• Turn
• Herre mosjon
• Dameturn
• H-jogg
• Triatlon
Gruppene viser klubbens mangfold og har høy aktivitet. Aktivitetene i gruppene i HSIL drives
med aktive og selvstendige styrer og for det vesentligste med midler gruppene selv skaffer til
veie.
Viser ellers til gruppenes beretning og regnskap/budsjett.
Tilskudd fra Oslo Idrettskrets, Kulturdepartementet og Oslo kommune
Administrasjons- og driftsbidrag, hodestøtte og lokale aktivitetsmidler(LAM) fordelt til
gruppene (se regnskapet).
Hovedstyrets arbeid
Hovedstyret har avholdt 10 ordinære styremøter. Vi jobbet konkret med styreoppgaver,
fordeling av oppgaver. Styret har fungert godt og har hatt en god arbeidsfordeling. I 2016
byttet vi medlemsregister og fikk nye hjemmesider. I tillegg gikk hovedstyret over på digital
styreportal og skal fortsette med å videreføre dette til resten av idrettslaget. Hovedstyret
ansatte en ny renholdsarbeider. Virksomhetsplan og kommunikasjonsstrategi har blir utviklet
videre. Det har blitt satt i gang en ny prosess med å få byttet ut nøklene på klubbhuset.
Hovedstyret gikk inn i et samarbeidsprosjekt med Stovner Dreamworkers, Stovnerungdom,
Stovner media og Stovner bydel. Sammen skal vi videreutvikle «Dugg» dette er et prosjekt
som ble satt i gang av Stovnerungdom som går ut på å plukke epler i hagene på Stovner,
Vestli og Høybråten og utvikle dette til eplejuice. Dette prosjektet videreføres til 2017.
Idrettsskolen
Som et resultat av klubbutvikling, startet idrettslaget i samarbeid med Høybråten
Aktivitetsskole en idrettsskole for 1. klassingene på Høybråten skole. Barna skal hospitere i
alle grupper som driver med barne- og ungdomsidrett.
Hovedstyrets regnskap
Det vises til det omdelte regnskapet som behandles som egen sak på årsmøtet. Idrettslagets
regnskap viser et overskudd på kr 323.043,- Hovedstyret regnskap viser et overskudd på kr
447.229,-

Miljø
Idrettslaget har ikke hatt ytre forurensing av miljøet i 2016. Det er container på klubbhuset
som tømmes ved behov.
Økonomi
Hovedstyret anser forutsetningene for fortsatt drift til å være til stede. Styret mener at
regnskapet gir et rettvisende bilde av idrettslagets utvikling, resultat og organisasjonens
stilling. Regnskapet består av det konsoliderte regnskapet for alle gruppene.
Mari-Ann Riber Haugland og hennes regnskapsfirma, Marihaug regnskap fører regnskapet for
alle gruppene.
Kontrollkomiteen
Hovedstyret vil rette en stor takk til kontrollkomiteen for deres arbeid med regnskapet.
Avslutning
Økonomien i alle gruppene er akseptabel. Våre grupper arbeider hardt for å få inn nødvendige
midler slik at aktiviteten kan opprettholdes.
Hovedstyret takker for et godt samarbeid med grupper og enkeltpersoner i 2016.
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