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1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV:  

 

Leder                Anne E. Thoresen 
Nestleder/Ungdomsrepresentant           Helene Wensink  

Kasserer       Camilla Hovdenakk Sørbøen 

Sekretær       Mari Milward Storsveen 
Styremedlem      Tommy Fyhn           
Styremedlem       Ivar Jahr 

Styremedlem       Siv Tommelstad 

 

2. MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON  

Det har vært avholdt 6 styremøter året 2021, vekselsvis digitalt på Teams, og noen 

med fysisk oppmøte. Korona har fortsatt å prege året, men vi har fått gjennomført 

møter og opprettholdt aktivitet. 

Under årets Frivilligdag var Raufoss IL Allianse representert med fire medlemmer, og 

hadde stand med kaker og infomateriale. Det var mulig å prøve seg på airtrack og 

rulleski. 

Vår nestleder Helene Kind Wensink holdt en fin digital appell på 17.mai sendingen til 

Vestre Toten kommune. 

Vi var også med på planleggingen og gjennomføringen av årets Allemed-løp sammen 

med idrettslagene og idrettsrådet som ble avholdt 7. oktober på sentralbanen 

Raufoss. 

Alliansen har holdt kontakten med lagene gjennom året. Det har ikke blitt avholdt 

fellesmøter med lagene. 

Styremedlemmene har deltatt på aktuelle webinarer arrangert av idrettskretsen 

gjennom året. 

 

3. PRISUTDELINGER I 2021:  



 

 

Vi delte ut flere priser på vegne av Raufoss Idrettslag i 2021: 

RIL-Tenprisen ble tildelt Sæha Heirati  

Ildsjelpris ble tildelt Kjell Arne Kristiansen  

Raufoss Idrettslags Hederspris ble tildelt Toril Sørebø 

 

 

Kort om fasiliteter og idrettsanlegg: 

Prosessen med å finne en veg videre for hoppbakkene og trappene i Lønneberget 

pågår videre fra forrige år. Vi er godt beslått med haller og moderne gymsaler og har 

gode treningsfasiliteter både inne og ute for alle våre idretter. Anleggene rundt 

skolene våre oppmuntrer til god aktivitetsglede for alle! Det setter vi stor pris på! 

Det legges godt til rette med turløyper og skiløyper i Raufoss og hele kommunen, og 

veldig mange frivillige gjør en helt enestående innsats for felleskapet for alle deler 

av idretten og for friluftsliv for alle her på Raufoss. 

Det har vært perioder gjennom året hvor haller og gymsaler har vært nedstengt 

grunnet pandemien. Idrettslaget har utført arbeider fellesarealet i akebakken og 

rundt volleyballbanen ved Raufoss Stadion. (se mer under) 

Ingen nye anlegg er meldt inn til idrettslaget i 2021. 

4. MEDLEMSKONTINGENT  

Lagene i idrettslaget har fortsatt å kreve inn selv, og fastsette medlemskontigent i 

egne årsmøter. 

Medlemskontingent i 2021: Barn: kr. 125.-  

Voksen: kr. 125,-  

Antall medlemmer registrert ved inngangen til året: 31.12.2021: (ref. Idrettsreg. NIF) 

1470 

Medlemstallene framstår relativt stabile gjennom de siste tre årene. 

 

 



 

 

5. FELLESANLEGG 

Sandvolleyballbanen gml. Raufoss Stadion - vellykket dugnad ble gjennomført her 

sommeren 2021, hvor man fikk ryddet opp i kvist og kratt. Vi har fått utført en god 

del arbeid ved akebakken og volleyballbanen. Plassen foran banen har blitt pent 

opparbeidet med anleggsmaskin, og vi har kjøpt inn to nye parkbenker som øker 

trivselen ved banen. Vi planlegger flere mindre tiltak på/ved banen også i 2022.  

Ski-lekanlegget  

Ski-lekanlegget er populært, og brukes mye av barnefamilier og skoleelever. Her har 

vi fått opp matter rundt stolpene, og det planlegges å utbedre dette slik at det blir 

tryggere og mer brukervennlig med å få laget en løsning slik at stolpene på 

volleyballbanen kan tas opp/fjernes helt på vinterstid. Nye lyskastere er kjøpt inn 

vinteren 2022. 

Sportshytta 

Sportshytta benyttes mye gjennom året av alle lagene i Raufoss Idrettslag, samt av 

Onsdagskaffen, Åsløypas venner og andre frivillige lag og organisasjoner til møter og 

tilstelninger. Vestre Toten kommune har de siste årene gjort mye etterlengtet 

vedlikehold på bygget. Raufoss IL Fotball er de eneste som benytter garderobene. 

De står også for tømming av container, samt innkjøp av plast og papirartikler. 

Idrettslaget andel av dette er avtalt til kr. 10.000 pr. år som overføres RIL Fotball. 

Vestre Toten kommune varslet på slutten av 2021 at de ikke lengre vil bekoste 

rengjøring (to ganger pr uke.) Dette må idrettslaget derfor finne en egnet løsning på 

fra 2023. 

I 2021 kjøpte vi inn ny stor TV med stativ og lydplanke slik at vi kan tilby moderne 

fasiliteter for møter mv. Vi har byttet ut stekeovn på kjøkkenet, og Vestre Toten 

kommune har gitt oss ny flott oppvaskmaskin. Noe nytt kjøkkenredskap er også 

handlet inn. 

 

6. KOORDINERING AV AKTIVITETER I IDRETTSHALL OG GYMSALER  

Også i år ble bruk av gymsaler og timer i idrettshallen koordinert.  

 

 

 



 

 

7. FORDELING AV AKTIVITETSMIDLER FRA STAT OG KOMMUNE   

Raufoss Idrettslag fikk totalt kr. 325.000 av aktivitetsmidlene fra VTK. RIL Hopp fikk 

kr. 40.000 i anleggsmidler, RIL Langrenn kr. 40.000 i anleggsmidler og kr. 4.000 til 

løypekjøring.  

Kr. 241.000 ble fordelt mellom lagene etter aktivitetstall, der aldersgruppa 13-19 år 

vektes dobbelt. 

Det er Vestre Toten Idrettsråd som innstiller på fordeling av aktivitetsmidler på 

vegne av kommunen. Alliansen har som tidligere år tatt inn kr. 25 pr. medlem fra 

disse midlene for inndekning av Idrettslagets fellesutgifter. Alliansens andel ble 

beregnet utfra 1455 medlemmer og utgjorde kr. 36.375 i 2021. 

Det gjensto etter uttrekk kr. 204.625 som ble fordelt etter modell med vektede 

aktivitetstall. (tabell under) 

 

Tabell: 

Til fordeling: kr. 204.625 6-12 år 13-19 år Totalt Sum 

Aktive: 13-19 år vektes dobbelt     

Raufoss IL innebandy 18 17 52 9582  

Raufoss Fotball 207 211 629 115.912 

Raufoss Friidrett 26 30 86 15848 

Raufoss IL Hopp 1 5 11 2028 

Raufoss IL langrenn 34 25 84 15.456 

Raufoss IL svømming 108 24 156 28.748 

Raufoss IL turn 77 6 89 16.401 

 

Aktivitetstallene er meldt fra idrettsregistreringen pr. 30.04.20 via Vestre Toten 

kommune og Vestre Toten Idrettsråd. Raufoss IL Orientering har ikke meldt inn 

aktivitetstall de siste årene. 

Vestre Toten Idrettsråd presiserer at det er svært viktig at alle lag melder inn sine 

aktivitetstall. Fra 2022 vil de kreve at alle lag som er berettiget til midler må melde 

inn aktivitetstall for å bli omfattet av fordeling av midler. Vi i alliansen har dessverre 

utbetalt feilaktige beløp til lagene i 2021. Dette har medført at fire lag får etterbetalt 

i 2022, og to av lagene betaler tilbake for mye utbetalt. 



 

 

LAM-midlene (Lokale Aktivitetsmidler) fra Norges Idrettsforbund ble fordelt til 

lagene direkte fra Vestre Toten kommune/Vestre Toten Idrettsråd med unntak av til 

Raufoss IL Innebandy, som er ei aktivitetsgruppe under RIL, og får sine midler via 

Alliansen. De samme innmeldte aktivitetstallene ble benyttet til fordelingen som i 

den kommunale, totalt ble kr. 509.063 fordelt fra sentralt hold til lagene i Raufoss 

Idrettslag. 

 

 

8. ØKONOMI                       

Regnskapet for 2021 viser et resultat på kr - 92.587 

Alliansen har hatt små inntekter men har hatt relativt store utgifter dette året. Vi 

hadde budsjettert med et underskudd ettersom vi planla for gravearbeider og 

opprydding i friarealet med volleyballbanen og skileikanlegget. Vi gikk i tillegg til 

innkjøp av ny TV, lydanlegg og stativ på Sportshytta etter at det gamle utstyret ikke 

lengre var brukbart. Innkjøpene ble vedtatt i styremøte, men var ikke inne i 

budsjettet. 

I tillegg har vi beklageligvis feilposteringer fra 2020 som gir utslag på årets resultat, 

samt at vi ikke har fått tilbakeført bevilgede midler fra vår sparekonto til 

barneidrettsformål. Disse bevilgningene er tatt fra vår lagskonto som da gir 

ytterligere negativt resultat på bunnlinjen. 

’’Resultat og balanse er revidert og godkjent av lagets to valgte revisorer ’’.  

Revisjonsrapport legges fram i årsmøtet. 

 

 

9. AVSLUTNING  

Til slutt ønsker Styret i Raufoss IL Allianse å takke alle lagene i Alliansen for 

samarbeidet gjennom nok et år med pandemi. Vi ser nå framover, og håper på økt 

aktivitet og normalisering i 2022.  

Vi takker styremedlemmer som går ut, og ønsker det nye styret lykke til i 2022! 

 

 



 

 

 

Styret i Raufoss IL Allianse 2021, 

 Raufoss 17. mars 2022 

 

 

Anne E Thoresen   Helene Kind Wensink    Ivar Jahr  

Mari Milward Storsveen  Tommy Fyhn  Siv Tommelstad   

Camilla Hovdenakk Sørbøen 

 

  


