
Årsmelding for 2019 fra styret i Alta IF Barneidrett. 

Styrets sammensetning: 

Leder                    Tone Lillemoen Håndball 

Styremedlem      Jøran Arnesen Fotball 

Styremedlem      Bent Kamsvåg Friidrett 

Styremedlem       Daniel Strand Ski 

Barneidrettsansvarlig   Anita Persen Hovedstyret. 

 

Organisasjon. 

Sittende styre har vært aktiv siden september 2019. Det er avholdt kun ett styremøte i 2019, 

der alle undergrupper var representert unntatt fotball. Styremedlemmer har holdt kontakt 

via e-post og sosiale media når det har vært behov for det.  

Administrasjon. 

Anne-Grethe Lillemoen er daglig leder for Alta IF. Hun har vært behjelpelig for oss i 

barneidrettsstyre med administrative ting som økonomi, videreformidlet relevant 

informasjon til og fra Barneidrettsstyret, registrering av medlemmer osv. 

Når det gjelder organisering av aktiviteter har hver undergruppe tatt ansvar for sine perioder 

med Barneidrett jamfør bestemmelsene i Barneidretts brosjyren som ble vedtatt på 

Årsmøtet til Alta IF 2019. 

Sportslig. 

Barneidretten ble startet 15.Mai 2019, med Kickoff i Finnmarkshallen. Det var et felles 

arrangement der alle undergruppene stilte opp og hadde sine stasjoner med aktiviteter for 

alle barna. Det ble innmeldt og registrert 72 barn denne dagen i Barneidretts gruppa til Alta 

IF. 

Fotball var første undergruppe som hadde ansvar for oppstart av aktiviteter for 

barneidretten. Fotball startet opp uka etter Kickoff vi hadde i Finnmarkshallen. Fotball har 

også hatt tre turneringer for barna i regi av Alta IF. Lagene har også fått tilbud om å delta på 

fotballturneringer som andre klubber har arrangert. 

Friidrett startet i uke 34 og holdt på til uke 43. De hadde sine treninger på Friidrettsbanen på 

Aronnes. De fikk flere barn enn det de har hatt tidligere, og slet i starten med å ha nok 

aktivitetsledere på treningene.  

Håndball overtok i uke 44. og har holdt på til uke 6. i 2020. Håndballgruppen har hatt tilbud i 

Altahallen, der Aulaen og Gnisten har vært tatt i bruk for å gi plass til alle barna. Alta IF har 

arrangert Høstslepp og Harila Cup for barna, i tillegg har de hatt tilbud om å delta på BUL’s 

håndball turneringer. 



 

Skigruppa startet med sine aktiviteter i uke 7. 2020 og vil ha ansvaret for Barneidretten fram 

til uke 17. De har ikke hatt Barneidrett i 2019. 

 

Økonomi. 

Under Kickoff 15.Mai 2019, ble det gitt tilbud til foreldre om kr.200,- i rabatt om de 

registrerte barna og betale aktivitetsavgiften der og da. Det ble registrert 72 barn.  

Innbetalt aktivitetsavgift for medlemmer i Barneidretten er øremerket Barneidretten. Det er 

registrert innbetalt kr. 51 179,- på aktivitetsavgift. 

Undergruppene har hatt behov for å kjøpe inn utstyr som baller, kjegler, vester ol. til 

oppstart av Barneidretten. Det har også blitt betalt påmeldingsavgifter til ulike turneringer 

som lag fra Barneidretten har deltatt på.  

Utgiftene har vært større enn inntektene, så resultatet ble ett underskudd i 2019 for 

Barneidretten på kr. -8 725,74. 

Resultatregnskap 2019 
Barneidretten 

  

Kont
onr 

Navn Denne 
periode i år 

Hittil i år 

 Driftsinntekter   
 Sum salgsinnteker 2 476,00 2 476,00 
 Sum andre salgsinntekter 51 179,00 51 179,00 

 SUM INNTEKTER 53 655,00 53 655,00 

 Driftskostnader   
 Sum varekostnader 1 284,73 1 284,73 
 Sum kostnadsførte 
anskaffelser 

41 299,97 40 299,97 

 Sum kontorkostnader 275,53 275,53 
 Sum salgs- og 
reklamekostnader 

2 583,00 2 583,00 

 Kontingenter 16 400,00 16 400,00 
 Sum andre kostnader 547,43 547,43 
    
 Sum andre driftskostnader 61 106,01 61 106,01 

 Sum driftskostnader 62 390,74 62 390,74 

 Sum finansinntekter 10,00 10,00 

 Ord. Resultat før skatt -8 725,74 -8 725,74 

 


