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1. INNLEDNING
Byneset IL har en sammenhengende historie fra 1901 og fram til i dag. Det meste er annerledes i dag,
men noen tidløse grunntrekk kan framheves:
 Nedslagsfeltet er det samme, og dekker gamle Byneset kommune, dvs den vestligste delen
av dagens Trondheim kommune.
 Vi er et all-idrettslag
 Dugnadsånden er den samme. I tillegg til trenere/lagledere og ulike foreldrekontakter, har
idrettslaget i dag ca 50 valgbare tillitsvalgte. Frivilligheten er fundamentet for laget.
Organisasjonen har vokst og medlemstallet har de siste årene vært +/- 900 medlemmer, dvs 30-40%
av alle innbyggerne i lagets naturlige nedslagsfelt. Ikke alle er aktive utøvere, men alle har et aktivt
forhold til idrettslaget, og dette faktum har laget også tatt høyde for i sin visjon og verdigrunnlag.
I en organisasjonsform der frivillighet og dugnad gjelder, er det et ufravikelig faktum at ”overføring
av kompetanse” er et kritisk element. En klarer neppe å eliminere denne utfordringen, men det å
bygge system som må og skal årlig vedlikeholdes, er sannsynligvis den enkleste og beste metoden for
å nærme seg målet. Denne Organisasjonsplanen er etablert nettopp av den grunn.
Den skal være et levende dokument, som tar opp i seg de endringer og forbedringer som skjer, og
som beskriver de rammer og styringsregler som gjelder for laget, med den oppløsning Årsmøtet
finner hensiktsmessig.

2. HISTORIKK
Dagens idrettslag er i et historisk perspektiv resultatet av en sammenslåing av mange mindre
grendelag på Byneset. Historien starter 1. desember 1901, og følgende kan leses i protokollen fra
stiftelsesmøtet:
”Den 1.ste desember 1901 blev der sammenkalt til et møte i ungdomshuset Folkvang for at stifte en
idrettsforening. Ca 20 medlemmer blev tegnet, en bestyrelse blev valgt, samt en kasserer.”
Bynes Idrætsforening var dermed et faktum.
Imidlertid starter bygdas idrettshistorie faktisk før 1901. Den første idrettsforening som vi har
kunnskap om, er Byneset Skiløberforening. Fra denne forenings eksistens finnes dessverre ingen
protokoller eller andre nedtegnelser i lagets eie. Fra Gudrikstad skiforening stiftet 28. august 1897
har Byneset idrettslag imidlertid i sin eie den første protokoll. Dette idrettslaget ble en del av Bynes
Idrætsforening allerede 4 mnd etter at sistnevnte ble stiftet. Dette var således den første av en etter
hvert rekke med sammenslåinger. En del av ”medgifta” fra den første sammenslåing, var fanen som i
sin tid har tilhørt Byneset Skiløberforening. Denne er fremdeles i idrettslagets eie.
Hele idrettslaget og idrettshistorien på Byneset er dokumentert, og utgjør en vesentlig del av boken
”Organisasjonslivet på Byneset”. Dette er 5.te bind i Byneset Historielags bygdebokserie.
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3. VISJON
Byneset Idrettslag skal være en frivillig organisasjon som ønsker
 å gi et tilbud til alle på bygda som ønsker
- å utøve en idrett
- å utøve en organisert fysisk aktivitet
- å bidra til at andre kan være fysisk aktive.


å representere en positiv verdiskaping for så vel enkeltindividet som bygda, og dermed være
en drivkraft for bygdas videre utvikling



å gjennomføre sitt frivillighetsarbeid basert på kjerneverdiene likeverd, utvikling respekt og
toleranse (LURT)

Som medlem av NIF er selvfølgelig BIL bundet av de retningslinjer og føringer som følger av NIFs lover
samt de presiseringer/utdypninger som er gjort gjennom aktuelle særforbund. Innenfor de rammer
som er satt av idrettens øverste myndigheter, har idrettslaget også valgt å synliggjøre den
samfunnsrollen organisasjonen ønsker å ha.

4. VÅRE GRUNNVERDIER
Likeverd, Utvikling, Respekt, Toleranse (LURT!!!!!!!!)
LURT er en del av ”FAIR-PLAY”. Følgende basisverdier utgjør idrettslagets grunnmur:







vi har 0-toleranse for rasisme, mobbing og vold
vi har 0-toleranse for rus og doping
vi har respekt for ulike forutsetninger og behov, og skal tilrettelegge deretter
vi skal utvise respekt og erkjennelse for at alle enkeltfunksjoner innen idretten
er nødvendig for idretten
vi har et særskilt ansvar for de som virkelig ønsker ”å bli god”
vi skal være et all-idrettslag som verdsetter betydningen av at allsidighet i ung alder
styrker utviklingen av spesialisten

All aktivitet i idrettslaget skal preges av disse verdiene. Uansett hva vi gjør, uansett hvilke vanskelige
situasjoner vi kommer opp i, SKAL vår avgjørelse tas i forståelse med Visjon og Verdigrunnlag.
I Byneset IL er ”Fair-play” synonymt med ”Sunt Bondevett” praktisert i hele organisasjonen.

5. ORGANISASJON
Idrettslaget er et all-idrettslag der sær-idrettene er organisert i egne avdelinger. Flere særidretter
kan tilhøre samme avd. Laget har ikke satt noen begrensinger for hvilke idretter en skal gi
spesialtilbud i. Dette vil være avhengig av en rekke faktorer, herunder faglig kompetanse,
administrativ kapasitet, tilgang til anlegg og økonomi/finansiering. Uansett vil det være opp til lagets
øverste myndighet, Årsmøtet å ta stilling til nye evt legge ned tidligere aktiviteter (sær-idretter).

5.1 VEDTEKTER
Lagets vedtekter er identiske med NIFs lovnorm, men formålsbestemmelsene er noe utvidet i forhold
til lagets visjon og verdigrunnlag.
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VEDTEKTER FOR BYNESET IDRETTSLAG
Stiftet 01.12.1901
Vedtatt på Årsmøtet 10.03.10
med senere endringer markert i fotnoter



§ 1 Formål
Byneset Idrettslag skal være en frivillig organisasjon som ønsker
å gi et tilbud til alle på bygda som ønsker
- å utøve en idrett
- å utøve en organisert fysisk aktivitet
- å bidra til at andre kan være fysisk aktive.



å representere en positiv verdiskaping for så vel enkeltindividet som bygda, og dermed være en
drivkraft for bygdas videre utvikling



å gjennomføre sitt frivillighetsarbeid basert på kjerneverdiene likeverd, utvikling respekt og
toleranse.

§ 2 Organisasjon
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets.
Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Idrettslaget hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av
Trondheim idrettsråd.

§ 3 Øvrige bestemmelser
BIL er i likhet med alle andre idrettslag som er medlem i NIF, bundet av NIFs lover og basislovnorm. BIL forholder seg derfor til de til enhver tid gjeldende lover og regler fastsatt av de
fora innen norsk idrett som har fullmakt til dette.

Vedtektene regulerer bla medlemsskapsspørsmål, gjennomføring av årsmøte, disiplinærspørsmål.
Vedtektene oppdateres hvert 4. år etter Idrettstinget for å sikre at de er i overenstemmelsen med
Idrettens lover.

5.2 REGISTRERING I OFFENTLIGE REGISTRE
1. Idrettslaget v/Hovedlaget er registrert i Brønnøysundregistrene:




Enhetsregisteret
Merverdiavgiftsmanntallet
Frivillighetsregistre

Organisasjonsnummer: 983 930 662

2. I tillegg er Fotballavd også registrert

Enhetsregisteret
Organisasjonsnummer: 983 811 086

Merverdiavgiftsmanntallet

Frivillighetsregisteret
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3. Både Hovedlag og fotballavdelingen er registrert hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette er
nødvendig for å bli oppført i registeret for lotteriverdige organisasjoner. Oppføringen fornyes
årlig ved at styret sender inn regnskapsrapporter.

5.2.1 Hvorfor registrering både for Hovedlag og fotball
Dette har sin bakgrunn i etablering og finansiering av kunstgressbanen. For å sikre momsrefusjon på
investerte beløp, valgte idrettslaget og administrativt og organisatorisk å skille ut fotballavd. Dette
etter råd fra juridiske ekspertise og kontakt med skattemyndighetene . På den bakgrunn ble de to
enhetene registrert i ovennevnte registre. Organisasjonsformen må opprettholde s i minimum 3 år,
dvs tom 2011. Dette er også bakgrunnen for at vi gjennomfører 2 årsmøter.
På Årsmøtet 2013 ble dette behandlet som egen sak, og årsmøtet valgte å videreføre ordningen så
lenge dette synes hensiktsmessig. En vurdering av sistnevnte skal rutinemessig rapporteres til
kommende Årsmøter.
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5.3 ORGANISASJONSKART
Etter Årsmøtet xx.xx.18 ser organisasjonskartet slik ut:

HOVEDSTYRET
Kontrollkomite

AU + AVD. LEDERE
AU

Administrasjons
-leder

Leder idrettslaget
Nestleder/
Hovedkasserer
Ansvarlig klubbhus

AVIS

HÅNDBALL

FOTBALL

Redaktør
Styremedlem

Leder
Styremedl
Styremedl
Styremedl

Leder
Nestleder
Økonomiansv
Sportslig leder
Materiell og
bane
Marked og
komm
Arrangement

BARNE
IDRETT
Leder
Styremedl
Styremedl

SKI OG
FRIIDRETT
Leder
Kasserer
Styremedl
Styremedl
Styremedl
Styremedl

SJØSPORT
Leder
Kasserer
Styremedl
Styremedl
STyremedle

TRIM

Inne-bandy

Leder
Styremedl
Styremedl
Styremedl

Leder
Styremedl
Styremedl

Alle tillitsvalgte i Byneset IL skal gjennomføre Trøndelag idrettskrets kurs « praktisk styrearbeid for
idrettslag».
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5.4 HOVEDSTYRET
Mellom Årsmøtene, er Hovedstyret idrettslagets øverste organ. Styret utgjøres av AU og de
respektive avdelingsledere. Klubbhus-ansvarlig er også ansvarlig for hallvaktavtalen og deltar på
styremøtene.
Styret ledes av idrettslagets leder, som også har ansvaret for å innkalle til møtene. Det skal
gjennomføres regelmessige styremøter som er tilpasset lagets aktivitet og behov. Det skal som et
minimum gjennomføres 5 styremøter i året. Tidspunkt følger av hovedlagets årshjul.
Styrets viktigste oppgaver:
 Følge opp Årsmøte-vedtak
 Gjennomføre møte med ledelsen i Leinstrand IL innen utløpet av april måned.
Samarbeidsrelasjoner er tema
 Koordinere og samordne avdelingenes aktivitet
 Følge opp aktivitetene i avdelingene
 Gjennomføre kontingent-aksjon
 Representere idrettslaget overfor omverden
 Disponere og fordele ressurser
 Oppnevne komiteer/underutvalg etter behov
Administrasjonsleder
Årsmøtet 2017 ga styret fullmakt til å ansette en person i 20 % stilling som administrasjonsleder i
Byneset IL.
Administrasjonsleder rapporterer til styrets leder. Styrets leder er ansvarlig for å gjennomføre
medarbeidersamtaler med administrasjonsleder.
Administrasjonsleders oppgaver er:
-

å ivareta administrative oppgaver for idrettslaget
ansvar for medlemsregister
bistå avdelingene med innkreving av aktivitetsavgift
ansvar for kommunikasjon internt i idrettslaget og med andre samarbeidspartnere, samt
idrettslagets hjemmeside
sekretær for hovedstyret

Kontrollkomitee
Ihht til idrettens lovnorm, skal idrettslag som i stedet for å velge revisorer, kjøper revisortjenester slik
som Byneset IL, opprette kontrollkomite med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens mandat er å
påse at hovedstyret følger opp årsmøtets vedtak og budsjett. Kontrollkomiteen skal innkalles til
hovedstyrets møter og samt ha tilgang på alle saksdokumenter og styreprotokoller.
Politiattestansvarlig
Alle trenere og lagledere for barn under 18 år i Byneset IL skal ha fremvist politiattest før de kan tiltre
rollen.
Administrasjonsleder er tillagt funksjonen som politiattestansvarlig i Byneset IL.
Administrasjonsleder skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen som
inneholder opplysninger om
 hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke
oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
 dato for fremvisning
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Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten. Den beholdes av søkeren selv.
Barneidrettsansvarlig
Leder av barneidrettsavdelingen er barneidrettsansvarlig i Byneset IL.
Dette innebærer å
 sørge for at avdelingene samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig
aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
 ansvar for idrettsskole for 6 åringer.
 ansvar for felles utviklingsplan for barn 5 – 10 år i Byneset IL.

5.5 AVDELINGENE
De enkelte avdelinger har ansvar for å sikre at laget gir et best mulig tilbud innen de særidretter som
avdelingene representerer.
Det skal gjennomføres regelmessige møter som referatføres. Referatene skal arkiveres og sendes til
Hovedstyret. Den administrative aktiviteten skal tilpasses avdelingens behov. Aktiviteten vil kunne
variere mellom år, og årsmeldingene viser aktiviteten. Dersom avdelingene utarbeider
klubbhåndbøker/ sportsplaner skal disse forelegges hovedstyret for godkjenning for å sikre at de er i
samsvar med idrettslagets visjon og verdigrunnlag.

5.5.1 Fotball
I 2010 gjennomførte avdelingen et utviklingsarbeid i nært samarbeid med Trøndelag Fotballkrets.
Dette har lagt et langsiktig og godt grunnlag for fotballaktiviteten i laget. Arbeidet var godt forankret
i hovedlaget, og det synlige produktet ble følgende 2 dokumenter:
A. Klubbhåndbok for Byneset IL fotball
B. Sportsplan for Byneset IL fotball med vedlegg
Klubbhåndboka er på mange måter avdelingens organisasjonsplan, der en beskriver administrative
rutiner, organisering, økonomi, funksjonsbeskrivelser, mens Sportsplanen med vedlegg beskriver
hvorledes vi rent praktisk ønsker at fotball-læringa skal skje for de ulike aldersklasser. Klubbhåndbok
og Sportsplan ble sist revidert i 2016.
Dokumentene skal gjennomgås minimum en gang pr år. Både mht ajourhold, men også for å sikre at
nye ledere, trenere, foreldre, spillere blir gjort kjent med rammeverket for å drive fotball-aktivitet på
Byneset.
Etter at den tradisjonelle Bynes-cupen måtte gi tapt for andre vår-cuper på kunstgress, har TINEfotballskole vært det årlige fellesarrangementet fotballavd har gjennomført i tillegg til ordinær
serieavvikling + ekstern cup-deltagelse.

5.5.2 Ski og friidrettsavdelingen
Ski- og friidrettsavdelingene ble slått sammen til en avdeling i 2016 grunnet lite rekruttering og
aktivitet i friidrettsavdelingen.
Skiavdelingen har de siste årene hatt en stabil aktivitet. Gjennomføring av skiavdelingens aktiviteter,
som fellestreninger, klubbrenn, dugnader, skisamling i Ramundberget og Leinstrand-/Bynesrennet,
har krevd at de som er interessert i ski har tatt sin del av ansvaret for organisering og gjennomføring.
Avdelingen drifter klubbhuset på Klefstadhaugen, snøscooter med utstyr for løypepreparering,
preparering av lysløypa og familieløypa opp til Klefstadmyra.
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Stormfellinger de siste årene har gjort det nødvendig å tydeliggjøre ansvarsforholdene. I avtalen fra
1987, mellom Trondheim kommune og de berørte grunneierne står det blant annet: «Innenfor beltet
på 6 meter foretar kommunen til en hver tid den rydding som anses nødvendig for løypas drift».
Dette gjelder både familieløypa og lysløypa. Hvordan vi praktisk ordner opp, kan være en annen sak,
men ansvaret er tydelig nok.
Hovedinntektskilden er parkeringsvaktordningen i samarbeid med kommunen. Avdelingen har også
inntekt fra hallvakter i Byneshallen, og fra aktiviteter som klubbrenn og klubbløp.
Friidrettsavdelingen har i mange år arrangert Hangervåttan rundt, som ved siden av St. Olavsloppet,
er avdelingens årlige høydepunkter.
Nytt arrangement i avdelingen er Bosbergheia Opp, som første gang ble arrangert 24.september
2017, med relativt god deltagelse. Det er planlagt at dette vil bli et årlig arrangement for avdelingen.
Rekrutteringen framover vil til en viss grad være avhengig av hvordan vintrene blir. Avdelingen har de
siste årene benyttet seg av løypene i Granåsen og Henriksåsen, som har hatt snø stort sett hele
vintersesongen. Antall deltagere på treninger og poengrenn/løp har de siste 2-3 årene likevel vært
stigende i de yngste klassene. Antall aktive som har deltatt på skirenn utenfor klubbens regi har vært
synkende.
For at avdelingen skal kunne opprettholdes kreves det at interessen fra både barn og voksne er til
stede i årene framover. Vi tror og håper at vi har en fordel, og mer å spille på når avdelingene ski og
friidrett nå er slått sammen.

5.5.3 Håndball
Håndballaktiviteten har hatt en formidabel utvikling de siste årene, og er nå en av klubbens største
avdelinger.
Antall spillere har økt fra 38 til ca. 130 på få år; og det ser ut til at flere av lagene fortsetter å øke, da
flere årskull nå har fått flere nye spillere inn på allerede etablerte lag.
Det jobbes godt i styret med å få på plass nødvendige styringsdokumenter, som sportsplan og
årshjul. Når avdelingen øker så mye, trengs det også mer ressurser inn både administrativt og
økonomisk.
Det var en stor fremgang for håndballmiljøet at vi fikk så gode treningsfasiliteter i den nye
Byneshallen, og det har samtidig vært gjort et kompetanseløft i klubben, da alle våre foreldretrenere
nå har tatt trenerutdanning.
Flere er også i gang med videre kursing for å være godt skolerte når spillerne nå blir eldre og det
etter hvert stilles enda større krav til kompenente trenere for å kunne gi alle spillere et godt nok
tilbud her i Byneset IL.
Slik håper vi å snu trenden med at de beste spillerne forsvinner ut av klubben når lagene går inn i
ungdomshåndballen, og kravene til ferdigheter hos spillerne øker.
Lagene våre deltar alle i seriespill i TrønderEnergi-serien.
Ellers er det opp til lagene og trenere/foreldre selv, hvor mange cuper de deltar på. Enkelte spillere
er mer ivrige enn andre, og melder seg på ulike tilbud i Trondheimsregionen, som for eksempel kurs
og håndballskoler i høst-og vinterferie.
Vår største utgift er dommerregninger, og bøter som kretsen pålegger oss siden Byneset ikke har
egne dommere enda som kan dømme i kretsen. Det jobbes med saken, og vi prøver nå å rekruttere
inn dommere som vil dømme for Byneset IL.
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De eldste spillerne i Byneset er fortsatt for unge til å ta dommerkurs, men de er veldig motiverte til å
bidra inn - når de etter hvert blir gamle nok.
Byneset håndball har som målsetting å være et positivt, inkluderende og utviklende idrettsmiljø for
alle våre medlemmer, uansett alder.

5.5.4 Sjøsport
Dette er gruppen som driver med sjøsport. Totalt aktive i 2017 er 76 stk. Dette er fordelt på Seiling
og padling. Det har vært noen som driver med Kiting som har vært i kontakt med oss, men dette er
enda ikke en gren vi har medlemmer i.
Sjøsport gruppen har fokus på sjøvett i forbindelse med aktiviteter på sjøen. Det er viktig at alle
aktive medlemmer er med i sikre omgivelser.
Dette er ekstra viktig når det gjelder våre unge seilere. Og våre nye medlemmer som gjennomgår
padlekurs.
Av utstyr har vi 3 Optimistjoller, 4 Fevaer, en 8 fots redningsbåt og en 16 fots redningsbåt. Vi har også
8 kajakker som Sjøsportgruppa eier. Våtdrakter, div vedlikeholds utstyr og annet. Utstyret benyttes
av medlemmer som er med på aktivitetene våre.
Vi har samarbeid med frivillige grupper på Byneset, samt skolene for tilbud som de kan benytte seg
av. I 2017 var det ingen aktivitet med skolene, men håper å få dette til neste år.
Vi benytter leide lokaler på Langørgen Gård. Her har vi lager for alt utstyr, samt noen kajakkplasser
som vi leier ut. Og vi har tørkerom får våte drakter hvis/når det er behov for det.

5.5.5 Barneidrett
Barneidretten fungerer som idrettslagets rekrutteringsbase. BIL organiserer allidrett for
aldersgruppen 3-4 år og 5-6 år. En dag ukentlig organiseres det aktiviteter i Byneshallen på Spongdal
hvor barna er inndelt i hensiktsmessige grupper ut i fra alder og modenhet. Som regel to grupper.
Aktivitetene ledes av 2 aktivitetsledere i hver gruppe. Øvrige foreldre hjelper til etter behov.
Aktivitetsledere tilbys kurs lik at de størst mulig grad kan tilrettelegge for en sunn og god aktivitet for
barna. I allidretten legger vi vekt på lek og varierte aktiviteter som stimulerer barnas utvikling og som
styrker de grunnleggende bevegelsene. Blant annet gjennom aktiviteter på forskjellig underlag; hall,
gress, snø og i svømmehall.
Fra oktober til mai tilbys familier med barn som deltar i barneidretten, svømming/bading i
Husebybadet en lørdag per måned. Tilbudet dekkes av aktivitetsavgiften.
Aktivitetene i barneidretten finansieres gjennom en årlig aktivitetsavgift og 2 uker med
hallvaktsordning fordelt på høst og vår.
Idrettsskole
Fra 2018 tilbyr Byneset IL idrettskole for 6 åringer, dvs førsteklassingene.
Vi ønsker å være en idrettsskole som kan tilby variert aktivitet hvor barn får prøve flere ulikeidretter i
flere miljøer. For eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø eller i vann. Vi vil legge vekt på god
grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset 6-åringenes utviklingsnivå.
Gjennom en idrettsskole vil BIL gi 6-åringene et aktivitetstilbud som gir dem grunnlag til å mestre
flere typer idrett. Dette i et miljø der de selv kan velge hvilken idrett de vil delta i.
Gjennom mestring og læring av flere ferdigheter, vil det bli lettere for barnet å velge veien videre
innenfor de særidrettene BIL tilbyr fra de blir 7 år.
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5.5.6 Trim
Trimavdelingen har som mål å tilby et variert tilbud til den voksne del av befolkningen på Byneset.
Aktiviteten består av et variert trimtilbud på gymsalen på Rye to dager i uka i vintersesongen til
sammen 26 uker. Vi jobber litt med å utvide det til 3 dager i uka. I sommerhalvåret legges det opp til
trimturer i marka hver onsdag ettermiddag, tilbudet gjelder alle aldre og kjønn. I høst vil det også bli
tilbud om fellesturer i marka på onsdag formiddag.
Vi har ansvaret for 16 trimbokser spredt over hele Byneset, og 6 ulike toppbokser. Det føres statistikk
og kåring av årets trimmer hver høst.
Trimavdelinga har et tilbud som bidrar til at alle kan bli kjent med folk, kjent i byga og kjent i
Bynesmarka. Vi har egen Facebook gruppe der vi legger ut alt som foregår i gruppa: Byneset
trimgruppe.

5.5.7 Innebandy
Høsten 2014, startet Byneset IL, i samarbeid med Midt-Norge Bandyregion (MNBR), innebandy som
ny aktivitet i den nye Byneshallen. Sporten ble rettet mot barn og ungdom fra 3. til 6. klassetrinn. Det
ble samtidig arrangert et introduksjonskurs for foreldre, trenere og lærere, som måtte ha lyst til å
lære mer om sporten.
Siden oppstarten har aktiviteten økt til å omfatte alle alderstrinn av begge kjønn. Ca. 15-20 deltakere
møter jevnlig i hallen, deles i lag, og spiller mot hverandre på treningskvelder. Det ble i starten gjort
et forsøk på å aktivisere de aller yngste, som egen gruppe, en ettermiddag i uka, men av mangel på
kapasitet i ledergruppen, måtte man gi opp tiltaket i denne omgang.
Innebandyspill i regi av BIL, må sees på som en organisert fysisk aktivitet, hvor det å delta er det
viktigste. Ledergruppen består av 4 medlemmer hvorav en person er representant for sporten i
hovedstyret.
Treningstiden i hallen høsten 2017, våren 2018, tildeles sentralt av kommunen og ble i konkurranse
med andre hallidretter, redusert til en kveld i uka. Vi håper på økt deltagelsen utover vinteren, slik at
behovet blir tydelig, når MNBR og kommunen skal foreta neste års tildeling av spilletid i hallen.

5.5.8 Klubbavis
Som ett av svært få idrettslag, har BIL hatt sin egen klubbavis siden 1982. Riktignok har tilgangen på
stoff variert gjennom årene, men bladet har uansett dumpet regelmessig ned i postkassen til
samtlige husstander i bygda.
Formålet med bladet er å skape en kanal i tillegg til hjemmesidene der idrettslaget kan komme ut
med informasjon både for å holde medlemsmassen orientert om hva som skjer, men også for å
motivere flest mulig til å ta et tak i lagets arbeid og utvikling. Bladet er i prinsippet åpent for alle. Det
betyr at bygdas lag og organisasjoner kan benytte bladet til egne omtaler eller kunngjøringer, noe
mot betaling, annet gratis. Redaktøren er alene i redaksjonen, og velges på lik linje med andre
tillitsvalgte i laget. BIL ved styrets leder er ansvarlig utgiver av bladet.
Fra og med 2014 har idrettsbladet kommet ut med 5 utgaver i løpet av året, mot 7 tidligere. Det
legges opp til å ha omtrent de samme ukenummer for utgivelser hvert år. Bladet leveres til alle
husstander på bygda, samt at utflytta bynesinger som er medlemmer i idrettslaget, kan få det
tilsendt. Det legges ut noen utgaver på bygdas butikker. 2 eksemplarer skal sendes til
Brønnøysundregisteret. På sikt skal bladet legges inn på idrettslagets hjemmesider. Det vil etter hvert
erstatte utsending av bladet til utenbys og Brønnøysundregisteret.
Bladet finansieres primært gjennom annonsering og årlige pengegaver fra enkeltpersoner.
Oppfordring til å gi pengegaver skjer i årets siste nummer ved å vedlegge bankgiro i bladet, og ved å
oppgi betalingsordningen ”Vips 707074”. Faste annonsører kontaktes i januar for å få avtale for
gjeldende år.
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5.5.9 Klubbhuset
Klubbhuset på Stormyra ble bygget i 1964 og senere oppusset og et påbygg på 90 kvm sto ferdig til
100 års jubileet i 2001. Garderobene er senere pusset opp.
Klubbhuset brukes som et samlingspunkt for idrettslaget med møtevirksomhet og sosiale
sammenkomster. Huset leies også ut til mindre arrangementer som konfirmasjoner, bursdager etc og
møter til andre lag og organisasjoner på Byneset.
Om klubbhuset:
Det er plass til ca 60 personer ved utleie. Dekketøy, bestikk og annet kjøkkenutstyr finnes på huset.
Kjøkkenet er lite og kun egnet for tilberedning av enkle retter og det er kjøleskap, fryser, vaskemaskin
komfyr, stekeovn, kaffetrakter og termokanner .
Foran huset er det en stor terrasse. Huset har god oppvarming og gode sanitærforhold og det er
tilpasset for HC.

6 ANLEGG OG EIENDOMMER
Idrettslaget er godt stilt med anlegg for både sommer- og vinteridretter.

6.1 Stormyra idrettsplass
er lagets eiendom og består i dag av et område inneholdene en 11’er grasbane, 5’er grasbane, 7’er
grusbane, ballbinge, parkeringsplass og klubbhus.
Banene driftes av fotballavdelinga og de senere årene har selve vedlikeholdet av grasbanene vært
utført av Byneset Golfsenter. Om vinteren har ildsjeler i nærområdet til anlegget, sørget for at
grusbanen har vært islagt.
Se for øvrig egen presentasjon av Klubbhuset.

6.2 Rye Kunstgress
Dette var tidligere en grusbane. Grunnen eies av Trondheim kommune, men idrettslaget har en
langtids leiekontrakt med kommunen som gjør at laget er drifter og den som forestår løpende
forvaltning. Etter en relativt kort planfase, en ihuga administrativ og dugnadsfase og en aldri så liten
moms- og skattekranglingsfase, var kunstgressbanen klar for offisiell innvielse sep 2007.
Driftsmodellen er den samme som på Stormyra, dvs hovedlaget eier all infrastruktur, mens
fotballavdelinga leier og drifter anlegget. Denne leieinntekta var en viktig forutsetning og del av
avgifts-kabalen som ble lagt ved etableringen av anlegget. Denne faktureres med mva, og dermed
oppnår en minimumsbeløpet av pliktig avgiftsbelagt omsetning.
Det er utarbeidet egen FDV-plan for anlegget.
For å være beredt til tidspunktet kunstgressdekket må byttes, avsettes det i fond kr 100 000.- hvert
år.
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6.3 Klefstadhaugen skianlegg
Idrettslaget har anlagt egen lysløype på 2.8km som brukes flittig i vinterperioden. Her finnes også en
skileik-bakke. Ved starten på lysløypa har laget ei varme/tidtakerbu og kommunen har anlagt
parkeringsplass samme sted. Laget har egen scooter med tilhørende løypeprepareringsutstyr. Det
settes opp vaktordning mht å holde løypenettet preparert, herunder koplinga mellom lysløypa og
Klefstadmyra der vi møter øvrig løypenett i Bymarka.

6.4 Sjøsportbrygga
Anleggsutbygging har gitt store forbedringer
Tidligere har våre seilaktiviteter vært hemmet av særdeles primitive forhold for bl.a. sjøsetting av
jollene. Båtene ble da sjøsatt ved at seilerne og helst en hjelpeperson i tillegg måtte trille jollene ut
den langgrunne og steinete fjære til båten fløt, og (i tilfelle pålandsvind) vade den videre ut til vannet
ble dypt nok til til at senkekjølen kunne stikkes ned og seilerne krabbe ombord og seile ut. Dette
krevde i praksis at både seilere og hjelpepersonell måtte være ikledd tørrdrakter.
I 2015 ble en kombinert sjøsettingsrampe og flytebrygge (utviklet, montert og ferdigstilt på dugnad)
anlagt, plassert slik at den er bedre skjermet mot bølger enn vårt tidligere sjøsettingssted. Brygga har
medført en radikal forbedring av forholdene for gjennomføring av våre seilaktiviteter, og gir meget
enklere og tryggere forhold for operasjon både av seiljollene og sikringsbåten, og medfører at
gjennomføringen av aktiviteten er vesentlig mindre
utsatt for å måtte avlyses pga. for mye vind og bølger. Rampa ble finansiert av tilskudd utenfra (fra
privat gavefond og kommunal tilskuddsordning («Frivillighetsmillionen»)) og av midler fra idrettslaget
selv, og ble til med stor dugnadsinnsats fra medlemmer, og omfattende sponsing i form av bl.a.
vederlagsfrie tjenester fra lokale bedrifter og enkeltpersoner. I tillegg til å forenkle sjøsetting og
opptak av våre seiljoller, medfører brygga bl.a. at seilerne vil kunne komme seg lettvint og tørrskodd
ombord og i land, og at instruktør og hjelpepersonell vil kunne gi instrukser, råd og bistand ved
avgang og tilbakekomst uten å måtte ut i vannet. Brygga er av sikkerhetsmessige
grunner utstyrt med stige for lett å kunne komme opp av vannet om noen skulle falle uti , noe som
har ført til atbrygga også fungerer som en populær badebrygge for almenheten.

7 ØKONOMI
I likhet med alle andre idrettslag og frivillige organisasjoner, er økonomi og økonomiforvaltning en
vesentlig del av forutsetningene for at et idrettslag skal være liv laga. BIL er privilegert idet laget har
en svært god økonomi og har også forvaltet sine midler på en god måte. Både hovedlaget og
fotballen kjøper så vel profesjonell regnskapstjeneste som revisjon. Lagets hovedkasserer
koordinerer arbeidet med bilagsføring og attestasjon. Driftsresultat, balanse og budsjett er faste
poster på Årsmøtet. Detaljer finnes derfor i de respektive Årsmøte-dokumenter.
Økonomi er fast post på alle styremøter både i hovedstyret og avdelinger.

7.1 Arbeidsutvalget
Leder og hovedkasserer har løpende kontakt mellom styremøtene, men den daglige
regnskapsoppfølgingen forestår hovedkasserer sammen med kassererne i alle avdelinger. Alle
avdelinger skal ha egen kasserer som skal holde orden på at faktura kontrolleres, betales og
arkiveres.
Det er utarbeidet egen økonomihåndbok og fullmaktsmatrise som regulerer hvem som kan inngå og
godkjenne avtaler på vegne av idrettslaget.
Laget har siden 2007 kjøpt regnskapstjenester slik at all regnskapsføring gjøres av ekstern firma.
Kontakten med regnskapsfører skjer primært gjennom hovedkasserer og kasserer i fotball, jfr pkt 5.3.
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I tillegg til hovedkasserer, er det vesentlig at leder også engasjerer seg og er ajour med lagets
økonomiske stilling.
Det er laget en arbeidsinstruks for kassererne. Nyvalgte kasserere får en gjennomgang av sine
arbeidsoppgaver av hovedkasserer.
Hovedkasserer samordner arbeidet i avdelingene, og sørger for at laget framstår med en enhetlig
økonomisk forvaltning. En viktig oppgave for AU er å sikre at rapportering- og søknadsrutiner overfor
myndigheter og NIF overholdes slik at laget får inn den støtte laget er berettiget.
Alle offentlige overføringer krediteres AU som gjennom budsjett-arbeidet fordeler disse til de enkelte
avdelinger.
Samarbeid/sponsoravtaler skal i utgangspunktet forvaltes av AU etter at Hovedstyret (HS) har
behandlet avtalen. Den løpende oppfølging av avtalene håndteres av de enkelte avdelinger, dog slik
at draktreklame eller annen reklame på lagets anlegg og eiendommer skal vedtas i HS.
Iht vedtektene er det lagets leder og hovedkasserer i fellesskap som er tildelt prokura og tegner for
laget.

7.2 Avdelings-økonomi
Avdelingen skal i prinsippet driftes med utgangspunkt i et 0-budsjett. Dvs at aktivitet/treningsavgift
og evt andre avdelings-spesifikke inntekter, skal dekke avdelingens utgifter..
Alle avdelinger har pt «egne» driftskonti som nyttes som betalingsmedium. All belastning skjer via
nettbank, der fullmakter delegeres fra hovedkasserer.
Laget ønsker å ha kontroll på egen kontantstrøm, og følgelig skal det ikke opprettes egne konti eller
kasser som ikke er registrert i lagets regnskapssystemer. Forutsatt godkjenning fra avdelingsstyret,
kan lag/enkeltpersoner ha egne kampanjer, men regnskapsmessig skal disse håndteres via
idrettslaget.

7.3 Lønn og godtgjøringer
Hovedregel er at ingen verv i laget er lønnet, men kostnader til fastsatte og avtale reiser, kan dekkes
etter særskilt avtale med de respektive avdelinger. Det skjer likevel jevnlig at avdelingene må lønne
enkeltfunksjoner. Dette gjelder i første rekke enkelttrenere/instruktører. Dette skal framgå av
budsjettene, og skal lønns-innberettes iht gjeldende regelverk.

7.4 Forsikringer
Laget har samlet alle sine forsikringer i en portefølje. Denne administreres av AU som også
gjennomfører regelmessig tilbudsinnhenting for å sikre at vi har konkurransedyktige betingelser.
Dette er i første rekke en ting-forsikring, men den er også en ansvarsforsikring som dekker
ulykke/personskade som skjer på lagets anlegg dersom denne ikke fanges opp av andre
forsikringsordninger. Det er også tegnet egen underslagsforsikring.
Øvrige forsikringer dekkes av den enkelte avdeling i det de betaler påmeldingsavgifter enten dette er
til seriespill, cuper, enkeltstevner.
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7.5 Investeringer
Investeringer skal i utgangspunktet framgå av budsjettet som presenteres for årsmøtet. Skulle det
oppstå behov som ikke var kjent ved siste årsmøte, skal enhver investering som skal aktiveres,
behandles som sak på Hovedstyremøte. Hovedstyret må vurdere omfanget, risiko og den langsiktige
effekten av investeringen, og vurdere om det vil være riktig å innkalle til ekstraordinært årsmøte for
å få en korrekt behandling av saken.
Uavhengig av hvilken avdeling som «gjennomfører» investeringen, vil denne aktiveres på Hovedlaget.

7.6 Avtale med Trondheim kommune om hallvertfunksjon i Byneshallen
Byneset IL har inngått avtale med Trondheim kommune om hallvertfunksjon i Byneshallen. Byneset IL
ivaretar avtalen sammen med Leinstrand IL. Det er etablert funksjon som hallvertansarlig.
Vedkommende fordeler vakter mellom avdelinger og andre organisasjoner på bygda som ønsker å
bidra. Hallvaktavtalen inngås for 2 år av gangen og har en totalramme på 320 000 kr. Inntekten
fordeles på de avdelinger som tar på seg hallvaktene.

7.7 Prinsipp om dugnadssalg
Byneset IL skal gi et tilbud til alle som ønsker å utøve idrett eller utøve organisert fysisk aktivitet og vi
skal ta hensyn til at man har ulike forutsetninger og tilrettelegge deretter. I vedtektene har
idrettslaget åpnet anledning til å søke fritak fra eller reduksjon av treningsavgiften.
Dugnad er et viktig og avgjørende grunnlag for idrettslagets aktiviteter. Avdelingene må sikre at de
utnytter potensialet for inntekter gjennom avtale om hallvakter før de vurderer å gjennomføre
dugnadssalg. Behov for dugnadssalg skal meldes inn til Hovedstyret for å sikre nødvendig
koordinering mellom avdelingene.

8 Medlemsregister
Norges Idrettsforbund(NIF) vedtok i 2016 at alle idrettslag skal benytte et godkjent elektronisk
medlemsregister. Byneset IL har valgt å bruke webløsningen 123klubb.
Alle medlemmer skal registreres med for- og etternavn, fødselsdato, postnummer og e-postadresse.
Aktive medlemmer skal også registreres på de forskjellige idrettsgrenene de deltar i.
NIF har også vedtatt at det kun er anledning til å registrere individuelle medlemmer. Bakgrunnen for
kravet er at norsk idrett skal telle antall medlemmer, ikke medlemskap (et medlem som driver med
to aktiviteter i samme idrettslag blir telt to ganger), som fører til mer rettferdig fordeling av
økonomiske støtteordninger.
Byneset ILs ordning med familiemedlemskap måtte derfor avvikles fra 2017. Alle medlemmer skal
derfor registreres individuelt. Vi håper det ikke medfører redusert medlemstall og at bygda vil
fortsette å støtte opp om idrettslaget og våre aktiviteter som støttemedlemmer.
Årsmøtet satte for 2017 medlemsavgiften til 100 kr pr medlem (NIFs minstesats).

9 Informasjon
Byneset IL har egen hjemmeside, bynesetil.no hvor man finner dere informasjon fra avdelingene og
lagene.
Hjemmesiden vil sammen med Idrettsbladet, være hovedkanalen for informasjon fra idrettslaget.
Både idrettslaget og flere avdelinger har også opprettet Facebook-sider eller - grupper, her vil man
hovedsakelig linke til informasjon som er lagt på hjemmesiden.
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Administrasjonsleder er webredaktør. Det delegeres myndighet/fordeles roller slik at sentrale
tillitsvalgte i avdelingene kan inn og redigere på lagets nettsider.
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