
 

HIF styrets årsberetning for 2016 
 
HIF styret har bestått av: 
Styre: 
Styreleder     Kjersti Marthinsen     
Nestleder    Erland Fretheim    
Kasserer    Renate Damskog  
Infoansvarlig    Linda Høyem Thrygg 
Medlemsansvarlig   Trude Veum 
Husansvarlig    Brede Ax 
 
Varamedlem    Kirsti Wear 
   
Husstyret:     Brede Ax, Kirsti Wear 
Revisor:     Anne Lise Johansen, Ragnar Veum  
Valgkomite:     Trond Johansen, Eirik Veum og Hilde Steira 

Vara: Camilla Fjeldberg 
 
Styreleder har vært representant til Røyken Idrettsråds årsmøte. 
 
 
Økonomi: 
Antall medlemmer er nå ganske stabil. I følge Klubbadmin er vi nå (22.03.2017) 333 
medlemmer og av disse er 175 mellom 2 og 19 år Medlemskontingent og aktivitetsgebyr i 
2016 var på totalt kr. 141.609,- Samlede inntekter var på kr. 535.754,- Sum kostnader var på 
kr. 406.229,- som ga ett overskudd på kr. 129.662,- Årsaken til overskuddet er at vi i 2016 
planla å utvide parkeringsplassen. Pga årsaker utenfor vår kontroll, ble ikke dette gjort. Vi 
gjorde en del forebyggende tiltak ifm kamper med godt resultat og besluttet at utviding ikke 
lenger var nødvendig. Slik det ser ut nå, hadde vi også en topp i fjor ift antall lag og kamper. 
Dette kan tas til ny vurdering hvis behovene endrer seg. I 2017 har vi budsjettert med ett 
underskudd da vi har planlagt en del tiltak ifm banen og huset, i tillegg til 100 års feiring. Per 
31/12 2016 har vi kr. 660.965,- innestående på konto  
 
Aktiviteter i 2016: 

 Det har vært avholdt 3 styremøter i 2016 i tillegg til flere arbeidsmøter, dialog, diskusjon 
og møter på epost.  

 Det har i tillegg vært dialog med styret og de enkelte gruppene ved behov 

 Det har vært 5 aktive grupper gjennom hele året; allidrett, vannsport, fotball, ski og 
dametrening. Egne årsrapporter for gruppene er utarbeidet. 

 Et stort antall fotballkamper har blitt avholdt på Hyggenbanen. 

 Skigruppa arrangerte terrengløpet Hyggensprinten på våren med godt oppmøte fra både 
barn og voksne. 

 Skigruppa avsluttet samarbeidet med ROS og inngikk samarbeid med klubbene i Team 
Eid og fikk med det treningstid på kunstsnøanlegget på Eid Skiarena. Endringen har vært 
en stor suksess. 

 Hjemmesiden til HIF er under fortsatt utbedring. Info som legges ut på HIF sin Facebook-
side oppdateres automatisk på hjemmesiden under nyheter. Send gjerne bilder, info 
nyheter etc. til Linda, slik at siden kan bli enda mer ajour. 

 HIF har opparbeidet god økonomi som gjør det mulig å opprettholde og videreutvikle et 
godt og variert lokalt aktivitetstilbud, i tillegg til drift av klubbhus og idrettsanlegg 
fremover. 

 I 2016 har flere fotballtrenere vært på kurs. HIF ser det som viktig at trenerne har noe 
utdanning i barneidrett  

 Det har vært holdt en dugnad på banen, rydding rundt banen. 

 Huset ble malt 2 strøk 
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