
NOTE FOR ELDRES AVD. 2020-VEDLEGG EVS ÅRSREGNSKAP 

2020. 

 

Med bakgrunn i NIF sitt regelverk til fullstendig regnskap utarbeides en note tilknyttet Eldres 

avdeling sin virksomhet i 2020. Det forutsettes at noten vedlegges skiklubbens hovedregnskap 

for å synliggjøre klubbens samlede virksomhet i 2020. 

Hensikten med noten er også å prioritere en markedsføring av Eldres Avdeling som en viktig 

del av Eidsvold Værks Skiklub.  

I noten har en lagt vekt på å synliggjøre Eldres Avdeling sin aktivitet gjennom året samt status 

hva gjelder styrets sammensetning, medlemstall, styremøter, saker til behandling samt 

økonomi. 

Styrets sammensetning. 

Formann – Viktor Breivik 

Kasserer – Arne-Gudbrand Frank 

Sekretær – Trond Alfarrustad 

Styremedlem – Ole Bakkehaug 

Styremedlem – Kjell Olafsen 

Styremedlem - Per Otto Andersen. 

2 varamedlemmer – Jan Eriksen, Jon Erik Johnsen. 

Revisorer – Roar Klaseie og Erling Moum. 

 

Medlemmer i Eldres avdeling. 

Sum medlemmer pr. generalforsamlingen    2021 = 107 medlemmer 

Antall medlemmer til stede på siste generalforsamling = 56 medlemmer 

Antall æresmedlemmer til stede = 9 

Antall grunneiere til stede          = 1 

 

Styremøter. 

Antall møter i løpet av året = 8 

Antall saker behandlet i løpet av året = 40 

 

 
Saker av betydning behandlet 2020 

 

Oversendelse av note vedrørende Eldres avdeling sin virksomhet i 2020. 

Note som gjelder Eldres avdeling sin virksomhet i 2020 ble behandlet av styret 11.02 2021. 

Noten samt styrets vedtak ble oversendt hovedstyre til bruk som vedlegg til klubbens 

årsregnskap for 2020. Noten ble utarbeidet i samsvar med krav fra Norges Idrettsforbund. I 

tillegg ble det fra styrets side prioritert at noten skulle vise Eldres avdeling sin virksomhet / 

aktivitet i skiklubben gjennom året. Etter hva styret er kjent med ble noten vedlagt klubbens 

årsregnskap ved oversendelsen til sentrale myndigheter. 

 



Eldres Avdeling sin deltagelse i drift- og vedlikeholdsoppgaver i 2020. 

Gjennom året har «Tirsdagsgjengen» deltatt i løpende drift og vedlikeholdsoppgaver. 

Grunnlaget for dette har vært en løpende dialog med skiklubbens ledelse. Gjennom året har 

leder i Eldres avdeling innrapportert til ledelsen etter hvert som arbeidsoppgavene er utført. 

Ordningen oppleves å ha vært tilfredsstillende.  

 

Planlegging av rekrutteringsbakke ved skistadion. 

I løpet av året er det arbeidet for realisering av tidligere planlagt bygging av en 

rekrutteringsbakke i området ved skistadion for å øke interessen for hoppsporten og 

skiidretten generelt. Eldres avdeling har bistått i dette arbeidet og mener dette er viktig og i 

tråd med skiklubbens prioriteringer og tradisjoner helt tilbake til etableringen av EVS i 1881. 

Prosjekteier er skiklubbens hovedstyre. Hovedstyret har opprettet en prosjektgruppe 

bestående av 4 personer hvorav 3 fra styret i eldres – henholdsvis Ole Bakkehaug, Roar 

Klaseie og Viktor Breivik.  

Rapport fra prosjektgruppa ble levert EVS hovedstyre v / leder 22. mars 2020. Prosjektgruppa 

har utarbeidet rapporter m.m. som grunnlag for skiklubbens søknad om økonomisk støtte 

herunder søknad om statlige spillemidler. Vedlagt søknadene forelå kostnadsoverslag samt 

finansieringsplan. 

Pr. generalforsamling er prosjektets budsjetterte totalkostnad kr. 603.908.- 

  

Eldres Avdeling bevilget i 2019 kr 40.000.- til prosjektet 

I møte 15.12. 2020 vedtok styret å overføre kr. 15.311,- til prosjektet for å forskuttere mva. i 

påvente av statlig mva. kompensasjon. Når mva. blir kompensert klubben forutsettes det at 

midlene tilbakeføres Eldres avd. 

 

Grunnarbeider vedrørende bakken er påbegynt. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2021. 

 

 

Aktivitet siste år. 

Opplisting av dugnader av betydning. 

• Flaggheising for Eidsvoll kommune. 

 

 

Deltagelse på sportslige arrangementer. 

Staviåsrennet. 

Snømangel på egen skiarena førte til at rennet ble flyttet til Nordåsen skistadion. EVS sto 

fortsatt som arrangør med bistand fra Eldres avd.  

      

 

Tirsdagsgjengen. 

Gjennomsnittlig antall medlemmer til stede på tirsdagene har vært opp til 20 personer. De 

frammøtte har utført diverse vedlikeholdsoppgaver tilknyttet skiklubbens bygg og anlegg 

gjennom hele året. Dette er alt fra plukking/ tømming av søppel, feiing, reparasjoner av 



Skistuevegen, maling og beising både innvendig og utvendig, kvisting og vedlikehold av 

løypetraseer samt reparasjon / utbedring av inventar. 

 

I tillegg til ovennevnte oppgaver vektlegges sosialt samvær. Hver tirsdag serveres kaffe med 

brødskiver. Tradisjonen tro avvikles årlig en sommer- og juleavslutning. Juleavslutningen ble 

avlyst i 2020. Avlysningen har sammenheng med koronapandemien som rammet landet. 

Under hele perioden har styret hatt løpende dialog med sentrale- og lokale helsemyndigheter. 

I lengere perioder har styret vært nødt til å avlyse også de faste tirsdagstreffene. Dette fordi vi 

på grunn av alder er en risikogruppe når det gjelder smitte av (Covid-19). 

 

Eldres avdelings betydning for klubben. 

Eldres avdeling sin aktivitet har i år i likhet med tidligere år vært betydelig. Dette har hatt 

økonomisk betydning ved at klubben sparer utgifter til vedlikehold m.m. Eldres avdeling har 

også som tidligere lagt vekt på å markedsføre klubben utad på en positiv måte bl.a. med 

søkelys på skiklubbens omdømme.  

I tillegg har det for Eldres avdeling vært viktig å videreføre tradisjoner tilknyttet verdens 

eldste rene skiklubb. 

I desember måned hadde styret møte med en journalist i EUB. Hensikten med møtet var å 

markedsføre Eldres avd. utad både som tradisjonsbærere og i forhold til avdelingens 

betydning for skiklubben. I to artikler ble det i tillegg redegjort for koronapandemiens 

innvirkning på forestående generalforsamling og arrangementet « Lutefisken  

 

Koronapandemien. 

I brev til medlemmene i Eldres avd. datert 15.12. 2020 har styret meddelt at grunnet 

pandemien er fellesarrangementet generalforsamling / « Lutefisken « 2021 avlyst. Styret 

beklager dette sterkt da dette er første gangen felles-arrangementet ikke kan avvikles. I januar 

2021 var planene også å markere skiklubbens 140 års jubileum.  

Vedrørende generalforsamlingen søkes denne avviklet digitalt ved at medlemmene i Eldres 

avd. via mail får tilsendt årsrapporten og regnskapssammendrag for 2020, forslag til 

medlemskontingent for 2021 samt forslag til valg av styremedlemmer og revisorer for 2021. 

 

 

Økonomi - status 2020. 

Eldres avdeling sine likvide midler har totalt hatt følgende utvikling i 2020: 

Beholdning 01.01.20    Inntekter i 2020     Utgifter i 2020   Beholdning 31.12.20   

Kr. 294.909,00             Kr. 34.396,32         Kr. 79.326,15     kr. 249.979,17 

Beholdning pr. 31.12. 2020 kr. 249.979,17 spesifiseres som følger: 

Kasse    Kr.       4.100,57     

Driftskonto       «        1.102,88   



Sparekonto     «     126.822,89 

Ordinære likvider               Kr.   132.026,34 

Skifondet   Kr.   117.952,83 

Totale likvider        Kr.    249.979,17 

Vedrørende Skifondet opplyses at dette ble etablert i 1981 i forbindelse med skiklubbens 100 

års jubileum. Det er utarbeidet egen statutt som gjelder bruk av fondet. Ved etableringen var 

det en forutsetning fra giver MEV at fondet skulle administreres av Eldres avdeling.  

Driftsregnskapet for 2020 ble avlagt med et driftsresultat / underskudd på kr. 44.929,83. 

Merforbruket skyldes Eldres avd. sitt tilskudd til Hyttebakken på kr. 40.000,- samt utlegg til 

forskuttering av mva. tilknyttet samme på kr. 15.311,-.  

Inntekter og utgifter i 2020 tilknyttet driftsregnskapet kan spesifiseres slik: 

                    Inntekter 

Kontingenter     Kr.   8.500,00  

Egenandel sammenkomster   «      2.101,00 

Gaver      «    10.350,00 

Dugnader     «         206,00     

Overskudd generalforsamlingen i 2018 «    11.454,00    

Renter driftskonto / Skifondet  «      1.585,32 

Salg historisk hefte    «         200,00 

Sum      Kr. 34.396,32 

 

          Utgifter 

Sammenkomster              Kr. 10.740,20  

Kontorutgifter     «      2.166,00     

Diverse utgifter    «      5.577,95    

Renter / gebyrer    «         486,00 

Tilskudd Hyttebakken   «    40.000,00 

Forskuttering mva. Hyttebakken  «     15.311,00       



Blomster begravelser m.m.   «      5 045,00  

 Sum     Kr. 79.326,15 

 

Eidsvoll Verk 14.02. 2021 

For styret i Eldres Avdeling 

Viktor Breivik                                                                                                                               

leder                                                                                                                                                

sign                                                                                                               

                                                                                                                             

 

 

 
 


