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Vennesla kommunale bedriftsidrettslag 
 
Innkalling til årsmøte i VK BIL 25.2.2020 kl.15.30 I Kommunestyresalen på Herredshuset 
Vi serverer pizza. 
 

Saksliste 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
2. Valg av dirigent og referent 
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
4. Årsrapport fra styret  
5. Regnskap med revisorrapport  
6. Innkomne forslag og saker  
7. Aktivitetsplan for VK BIL 
8. Budsjett 
9. Medlemskontingent 
10. Valg 

Hilsen styret I VK BIL 

 
Sak 4 Årsrapport fra styret for 2019 

 
Styret for 2019 har bestått av:  
 
Leder: Lena Flateland 
Nestleder: Inger C Neset 
Kasserer: Birgit Åmli 
Sekretær: Jannicke Usterud  
Styremedlem: Elena Samuelsen 
Styremedlem: Hilde Honore Langeid 
Styremedlem: Eirik Aarrestad 
Styremedlem: Daniel Angelstad 
 
Valgkomiteen Ingrid Konsmo og Hilde Grundetjern 
 
Lena sluttet i Vennesla kommune 1.12.19. Dette, og sekretærens fravær på nyåret har 
medført noen utfordringer når det gjelder å få inn informasjon i denne årsmeldingen. 
Undertegnede mener allikevel å ha fått inn det viktigste.  
 
Det har for 2019 vært avholdt 3 styremøter. 
Pr. 31.12.2019 er vi ca. 370 medlemmer (ansatte som blir trukket 15,- kr pr mnd. i 
medlemskontingent). Det er jevnt medlemstall i idrettslaget. Vi forsøker å nå bredt ut i 
bedriften, og legger ut info på kommunens internettside, Facebook og epost til 
verneombudene. VKBIL informerer også på introdagen for nyansatte. I desember 2019 
vedtok styret å benytte epost til alle medlemmer. Det økte påmelding til yoga og 
kommunetrimmen.  

 

• VKBIL har tidligere inngått avtaler som gir medlemmene lavere pris med 
Treningssenteret og Trimeriet. Crossfit var tidligere en del av Treningssenteret, 
men er nå gått ut som et eget firma. Vi venter på svar på mulighetene for avtale 
for medlemmer i VKBIL. 
 

• VKBIL tilbyr egne treningstimer for medlemmer - trening (Trimeriet), crossfit har 
opphørt (Hunsøya) og pilates (Trimeriet). Oppslutningen har vært varierende, 
men epost til medlemmer medførte en liten «eksplosjon» i antall påmeldte med 
ventelister på treningskveldene i 2020. Dette må en ta med seg ved planlegging 
av aktivitet og budsjett for neste år. Timen koster kr 800-900,- pr gang. Vi tar 
ingen egenandel. 
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• Volleyballgruppen spiller i 1.divisjon i bedriftsidretten etter å ha vunnet 2.divisjon 
forrige sesong. Prøver å trene på de tirsdagene vi ikke spiller kamp. Det skjer på 
Samkom skole i hallen der kl. 19.30. Kan være opp til 12 på treninger, men er 
bare ca. 6 som vil spille kamper.  Laget ligger for tida midt på tabellen i 1.divisjon. 
Etter at vi mista mange spillere fra kommunen da Vennesla Ungdomsskole startet 
opp sitt eget lag i serien for et par sesonger siden, så er vi litt forskjellige folk på 
laget. Men Vennesla Ungdomsskole har trukket laget sitt fra serien så regner 
kanskje med de vil komme tilbake til originallaget Vennesla Kommune 
Bedriftsidrettslag. Kontaktperson er Anne Honore Eikeland. 
 

• Torsdagstrimmen/ VKBIL-fotball i Venneslahallen tirsdag og torsdag kl. 14.45 - 
16.30. 10 - 16 personer spiller fotball. Rune Djupesland er kontaktperson. 
 

• Det har vært gjennomført tre «spaserturer» etter jobb med opptil 10 personer. 
Turene har gått til Slottet, Lille Tempel og Moseidvaren. VKBIL har sponset enkel 
servering.  
 

• Terrengkarusellen – det deltar flere medlemmer. Her kan medlemmer få dekket 
halve kontingenten etter søknad. 
 

• VKBIL var inkludert i å spre informasjon om «sykle til jobben»-aksjonen. 
 

• Skytekveld i Øvrebøhallen ble avlyst pga få påmeldte. 
 

• Det er kjøpt inn treningsstrikker på herredshuset for skuldertrening. 
 

 

• Det er i inneværende år betalt ut tilskudd til enkeltpersoner, lag og aktiviteter i 
samsvar med vedtatte retningslinjer. Hvor mye og til hvilke grupper eller personer 
vil fremgå av regnskapet.  
 

Økonomi: 
 
Lagets økonomiske situasjon er god, med ca. 75 000 på konto ved utgang av året. 
Inntektene består av medlemskontingent og driftstilskudd fra kommunen. 
Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 legges fram på årsmøte. Det har ikke vært noen 
ekstraordinære utgifter i 2019. 
Vi har søkt om driftstilskudd fra kommunen for 2020.  
 
Styret oppfatter at treningstilbud, aktiviteter og støtteordninger gjør det attraktivt å være 
medlem i bedriftsidrettslaget. Men det er fortsatt mulighet for flere aktiviteter og vi 
oppfordrer medlemmene til å komme med ideer, og ta kontakt med styret. VKBIL ønsker 
å være en miljøfaktor for ansatte i Vennesla kommune, og vi ønsker å stimulere til at 
flest mulig ansatte kommer med i en eller annen form for fysisk aktivitet.  
 
Vennesla 3.2.2020 

 
For styret Inger C Neset,  
nestleder 
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Sak 5 Regnskap 2019 og revisorrapport  
 
Kasserer legger regnskapet fram på årsmøtet. 
Revisor er Marit Storholm og vararevisor Kristin Kollen 
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Sak 6 Innkomne saker forslag om kommunetime på Crossfit Hunsfoss. 

 
Styret har mottatt en sak innen fristen fra Karina Moss, NAV som skriver at hun ønsker å 
melde inn en sak: forslag om kommunetime på Crossfit Hunsfoss. 
 
Styret har forståelse for at det av interesse å starte opp igjen denne timen. Og særlig nå når 
kommunen har tatt i bruk mange leide kontorer på Hunsøya. Vi har fått en pris på 1350 pr 
time. 
Ved 1 time pr uke i 15 uker vår og høst blir kostnaden 40 500 kr pr år. Antall deltakere er 12 
(kanskje med mulighet for noen flere).  
 
I 2018 ble det til sammenligning brukt ca. 33 000 kr på Trimmeriet (kommunetrimmen), 
26 000 på Crossfit og 19 000 kr. på yoga. For yoga forventes kostandene i 2020 å bli som for 
kommunetrimmen. Antall deltakere er 20 stk på hver av treningene. 
 
VKBIL har ikke egenandel på slike treninger. Skal det innføres vil det medføre behov for fast 
påmelding og et bedre system enn i dag for registrering av påmeldte og faktiske deltakelse. 
Og det må vurderes i forhold til overkapasitet og frafall på hver time. Egenandel antas å ville 
være mer forpliktende. Ved en egenandel på 200 kr pr semester med 12 deltakere (Crossfit) 
vil det gi en inntekt på 4 800 kr i året og ved 20 deltakere 8 000 kr. i året (Yoga og 
kommunetrimmen) 
 
Et alternativ er å øke medlemsavgiften. Det krever ikke særlig oppfølging eller 
administrasjon. Å øke den med 5 kr i måneden til 20 kr vil gi økte årlige inntekter på kr. 
24 000. 
 
Med bakgrunn i høye kostnader og et tilbud til få medlemmer legger styret saken fram til 
diskusjon på årsmøtet.  

 

 

Sak 7 Aktivitetsplan for VKBIL. 

 
Styret anbefaler at VKBIL fortsetter med aktiviteter som 2019. Treningstimene blir da 
kommunetrimmen og yoga. 
Evt. vedtak i sak 6 legges inn både som aktivitet og i budsjett.  
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Sak 8 Budsjett  
 

 
 

Sak 9 Kontingent.  
 
Med samme aktivitetsnivå og budsjett som for 2019 ser ikke styret behov for å endre 
kontingenten.  
1 kr i økning pr måned med 370 medlemmer gir en årlig økt inntekt på kr. 4 440 pr år, mens 
5 kr gir 24 000 kr mer i året.   
 
 

Sak 10 Valg  
 
Legges fram i møtet av valgkomiteen som består av Ingrid Sæther Konsmo og Hilde 
Grundetjern.  
 
 
Vennesla 5.2.2020 
Styret 


