Ekstraordinært Årsmøte 18. Desember 2018 –
Sak 1) Finansiering av turngrop IHN
Nå er vi så heldige at prosjektet Idrettens Hus Nordbyen er blir en realitet. De gamle
lokalene til Jordan fabrikken bygges om til en turn- og flerbrukshall. Hallen vil stå ferdig 01.
april 2019. Høybråten og Stovner IL vil på vegne av Bymiljøetaten stå for drift av hallen med
alle de fordeler og forpliktelser det medfører. Bymiljøetaten har satt strenge krav til
entreprenør for at budsjett skal holdes, og har gitt klar beskjed om at ingen endringer med
økonomisk konsekvens kan gjennomføres. Vi har etter gjentatte møter fått Bymiljøetaten til
å godkjenne nedgravning av turngrop. Imidlertid er BYM klare på at det ikke finnes midler til
dette. Vi må dekke merkonstaden på gropen selv. Kostnaden har vi fått estimert til kr.
1.684.236,- eks moms(se vedlegg). Vi jobber med å få både bidrag, sponsor og tilskudd for å
dekke en del av investeringen. Deler av dette er imidlertid ikke på plass enda, men for at
videre utbygging av hallen ikke skal stoppe opp ber entreprenør oss om en bankgaranti for å
starte opp jobben. Se vedlegg EM 005-1
1. Totalbeløp kr. 1.684.236,- eks moms. Turnforbundet/Oik dekker 250.000,- HSIL går inn
med 250.000,- i egenkapital.
2. Se vedlagte budsjett for 2019,
3. Vi ser for oss en nedbetalingsperiode på max 10 år, vi ønsker å betale ned raskere med
likviditeter.
4. Regnskap 2017(HSIL), tall hittil i år(HSIL og turn-avdeling) og budsjett ligger som vedlegg.
Merk at systemet ikke klarer å periodisere budsjettet for foreløpige tall 2018.

Sak 2) Valg av ny revisor
Tilbud fra revisor: Vi har kapasitet og kan være villige til å påta oss oppdraget som revisor for
Høybråten og Stovner Idrettslag og HSIL Driftsselskap AS.
Vi ønsker i utgangspunktet ikke å gi noe tilbud på revisjon med beløp. Vi er et lite
revisjonsfirma og har ikke råd til å gamble på en fastpris. Vi fakturerer etter påløpt tid og
mener at dette er mest gunstig også for våre kunder, som da betaler for det vi gjør, hverken
mer eller mindre.
Våre timepriser er pr. tiden kr 1 300 pr time for partner, og kr 950 for revisjonsmedarbeider
ex. mva. På et slikt revisjonsoppdrag vil partner være veldig aktiv og vil også ha med en
medarbeider på enkelte kontroller. Da vi er få ansatte vil det ikke være endringer av
partner/medarbeider underveis.
Ut fra informasjon som vi har mottatt og innhentet vil vi stipulere et honorar på følgende:

Revisjon av årsregnskap til Høybråten og Stovner Idrettslag - mellom ca kr 65 000 og 75 000
ex mva fra år nr 2. 1. året vil prisen kunne være høyere pga nytt oppdrag og vi må gjøre oss
kjent med deres rutiner og intern kontroll.
Utarbeidelse av årsregnskap vil komme i tillegg og utgjør kr 7 000 ex mva
HSIL Driftsselskap AS - ca kr 5000 for revisjon
Utarbeidelse av ligningspapirer/skattemelding vil komme i tillegg på kr 5000 ex mva og
utarbeidelse av årsregnskap et tillegg på kr 5 000.
Eventuell andre attestasjoner/konsulenttjenester vil komme i tillegg. Timepris her er kr 1500
ex mva.
Kommentar fra hovedstyret: i 2017 brukte HSIL 156.250,- kroner på BDO. Vi ønsker å
benytte oss av Høilund Revisjon AS da disse har god erfaring med idrettslag og reviderer
flere av våre naboklubber.

