
NOTE FOR ELDRES AVDELING 2022 – VEDLEGG TIL EVS 
ÅRSREGNSKAP 2022. 
 
Med bakgrunn i NIF sitt regelverk om fullstendig regnskap utarbeides en note 
tilknyttet Eldres avdeling sin virksomhet i 2022. Det forutsettes at noten 
vedlegges skiklubbens hovedregnskap for å synliggjøre klubbens samlede 
virksomhet i 2022. 
Hensikten med noten er også å prioritere informasjon om Eldres avdeling som 
en viktig del av Eidsvoll Værks Skiklub. 
I noten har en lagt vekt på å synliggjøre Eldres avdeling sin aktivitet gjennom 
året samt status når det gjelder styrets sammensetning, medlemstall, 
styremøter, saker til behandling samt økonomi. 
 
Styrets sammensetning i 2022. 
Leder             - Viktor Breivik 
Kasserer    -Arne Gudbrand Frank 
Sekretær   - Ole Bakkehaug 
Styremedlem   -Kjell Olafsen 
Styremedlem   -Trond Alfarrustad 
Styremedlem  - Per Otto Andersen 
Varamedlem   -Jan Eriksen 
Revisorer   -Roar Klaseie og Per Ivar Lundahl 
 
Medlemmer i Eldres avdeling. 
Sum medlemmer pr generalforsamling 2023 = 95 medlemmer 
Antall medlemmer til stede på siste generalforsamling = 9 medlemmer 
Hvorav æresmedlemmer = 3 
 
Styremøter, 
Antall møter i løpet av året =  6 
Saker som er behandlet er   = 35 
 
Oversendelse av note som gjelder Eldres avdeling sin virksomhet i 2022. 
Note som gjelder Eldres avdeling sin virksomhet i 2022 ble behandlet på 
styremøte 07.02 2023. Noten samt styrets vedtak ble oversendt hovedstyret til 
bruk som vedlegg til klubbens årsregnskap for 2022. Noten ble utarbeidet i 
samsvar med krav fra Norges Idrettsforbund. Etter hva styret er kjent med ble 
noten vedlagt klubbens årsregnskap ved oversendelsen til sentrale 
myndigheter. 
 



Tirsdagsgjengen. 
Gjennomsnittlig antall til stede på tirsdager har vært 12 – 15 personer. De 
frammøtte har gjennom året utført diverse vedlikeholdsoppgaver tilknyttet 
skiklubbens bygg og anlegg. Det er alt fra plukking av/tømming av søppel, 
feiing, reparasjoner på Skistua inn- og utvendig. 
Vedrørende sistnevnte nevnes utbedring av rekkverk på Skistuas terrasse, 
utskifting av lysstoffrør, ominnredning og opprydding i teknisk rom, samt 
skiftning av dører ol i bygget. Oppsetting- og demontering av gjerder rundt 
skistadion er også utført av Tirsdagsgjengen.  
 
Eldres avdelings betydning for klubben. 
Eldres avdelings sin aktivitet har også dette året vært betydelig. Dette har 
økonomisk betydning for klubben fordi man sparer utgifter til vedlikehold mm. 
Eldres avdeling har også som tidligere lagt vekt på å markedsføre klubben utad 
på en positiv måte blant annet ved å sette søkelyset på klubbens omdømme. 
I tillegg har det vært viktig for Eldres avdeling å videreføre tradisjonene til 
verdens eldste rene skiklubb. I dette ligger bl.a. avvikling av 
generalforsamlingen samt fellesbespisningen i etterkant. Sistnevnte 
arrangement har vært gjennomført hvert år siden Eidsvold Værks Skiklub ble 
stiftet i 1881. 
 
Koronapandemien. 
På grunn av pandemien måtte styret i Eldres avdeling avlyse avdelingens årlige 
generalforsamling med bespisning i 2022 tilsvarende som i 2021. Leder i Eldres 
avd. har gjennom året hatt løpende kontakt med kommunelegen og FHI slik at 
avdelingen dermed har fulgt gjeldende smittevernregler under pandemien. 
Som følge av pandemien ble generalforsamlingen for 2021 gjennomført digitalt 
ved at medlemmene i Eldres avdeling fikk tilsendt via e-post årsrapport og 
regnskapssammendrag for 2021 samt forslag til medlemskontingent og valg av 
styremedlemmer og revisorer for 2022.  
Styret i Eldres avdeling samt skiklubbens æresmedlemmer avviklet en 
«kortversjon» av arrangementet 28.01.22. 
 
Eldres avdeling sin deltagelse i drift - og vedlikeholdsoppgaver i 2022. 
Gjennom året har «Tirsdagsgjengen «deltatt» i løpende drift og 
vedlikeholdsoppgaver. 
Grunnlaget for dette har vært løpende dialog med skiklubbens ledelse. 
Gjennom året har leder i Eldres innrapportert til ledelsen etter hvert som 
arbeidsoppgavene er utført. 
Ordningen har vært tilfredsstillende. 



 
Bygging av ny helårs Hyttebakke ved EVS Skistadion i skileikanlegget. 
Arbeidet med å etablere ny helårs hyttebakke i EVS skileikanlegg startet 
allerede i 2018. Det praktiske arbeide med prosjektet startet opp våren 2021 og 
ble fullført høsten 2022. I forhold til sentrale myndigheter er bakken å anse som 
et nærmiljøanlegg. 
Hensikten med prosjektet var og er å øke interessen for hoppsporten i klubben. 
Bakken ligger særdeles fint til i forhold til aktiviteter med skileik som klubben 
arrangere hvert år. 
Prosjekteier er EVS hovedstyret mens oppnevnt prosjektgruppe har bestått av 
leder av klubbens hopputvalg pluss 3 medlemmer fra Eldres avdeling. 
Bakken ble offisielt åpnet av varaordfører 22.01.22. 
 
 
Økonomi for den nye helårs Hyttebakken ble som følger. 
Kostnadsoverslaget for bakken var på kr 591 324,51. 
Samlet utgift for ferdig helårs Hyttebakke ble kr 592 670,-. Endelig 
prosjektregnskap er godkjent av kommunen og vedlagt søknad om rest 
spillemidler samt mva. kompensasjon. Sluttrapport fra prosjektgruppa er sendt 
hovedstyret. Dugnadsarbeid i regi av prosjektgruppa utgjør kr. 58.800,-. 
 
Finansiering av bakkeprosjektet er som følger: 
Spillemidler    kr 300 000,- 
MVA komp     kr 118 146,- 
Eldres avd.      kr   55 311,- 
Toten Sparebank   kr   50 000,- 
Egenkapital     kr   67 866,- 
Sum                  kr 591 324,- 
 
Gave. 
I forbindelse med prosjektet har klubben mottatt fra privat giver et Honda 
strømaggregat til en verdi av kr. 14.000,-. Aggregatet er tenkt brukt til vanning 
av plastbakken på sommeren.  
 
Aktiviteter ellers siste år er: 
Opplisting av dugnader av betydning ellers er: 

• Flagging for Eidsvoll kommune som tilførte Eldres avdeling kr 74 400,-, 

• Deltagelse på Hurdagene 2022. 16 og 17 september. 

• Avslutning prosjekt Hyttebakken. 
 



Økonomi – status 2022. 
Eldres avdeling sine likvide midler har hatt følgende utvikling i 2022. 
 
Beholdning 01.01.22     Inntekter i 2022   Utgifter i 2022   Beholdning 31.12.22 
Kr. 190 817,57  kr. 140 544,65     kr. 69.686,43         kr. 261 675,79 
 
Beholdningen pr. 31.12. 2022 kan spesifiseres slik: 
Kasse      kr.     4.210,57 
Driftskonto      «    18.692,62 
Sparekonto      «  238.772,60 
Ordinære likvider                        kr. 261.675,79 
 
MEV Skifondet pr. 31.12.22   kr.  118.984,92 
 
Vedrørende MEV Skifondet opplyses at dette ble opprettet i forbindelse med 
skiklubbens 100 års jubileum i 1981. Det er utarbeidet egen statutt vedrørende 
bruk av fondet. Ved etableringen var det en forutsetning fra giver MEV at 
fondet skulle administreres av Eldre avdeling. 
 
Driftsregnskapet for 2022 er avlagt med et overskudd på kr. 70.858,22 som 
tilsvarer økningen av likvide midler. 
 
 
Inntekter og utgifter i 2022 kan spesifiseres slik: 
Konto           Ugifter     Inntekter 

Mat Tirsdagsgjengen 1 902,40 156,00 

Blomster 6 021,00  

Kontorutg. / frimerker 1 213,00  

Sommeravslutningen 919,01  

Juleavslutningen 2021 / 2022 22 896,60  

Utflukter 12 034,02 2 600,00 

Generalforsamling 2022 4 244,00 7 159,75 

Medlemskontingent  7 300,00 

Dugnader     74 400,00  

Stipend 15 000,00  

Gaver  48 089,15 

Renter / Gebyrer 388,00 839,75 

Div.utg. / begravelser 5 068,40  

Sum 69 686,43 140 544,65 



 
 
 
Resultat / overskudd    kr. 70 858,22 
 
Renter MEV Skifondet utgjør.   kr.       839,16 
       
 
Eidsvoll Verk 28.01. 2023 
For styret i Eldres avdeling 
Viktor Breivik 
       Leder 
        sign 
 
 


