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Årsmelding 17.03.2015 – 7.03.2016
SARPSBORG ALLIANSEIDRETTSLAG - HOVEDSTYRET

Det er felles redigering for alle grupper. Noen av punktene er ikke aktuelle for hovedstyret og
blir stående uten å bli utfylt.

1.Hovedstyret:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Styremedlem:
Gruppeledere:
Alpingruppa:
Friidrettsgruppa:
Frisportgruppa:
Svømmegruppa:
Barneidrettskolen:
Hyttestyret:

Torbjørn Finn
Grete-Karin J. Bjørnerud
Aage Gade Halvorsen
Tormod Skjøren
Line Kuczera
Stian Eide
Henrik Bjørnstad
Gudbrand Rødsrud
Per Ivar Søfteland
Grete-Karin J. Bjørnerud
Per Fillingsnes

Leder av disse gruppene er automatisk medlemmer av lagets hovedstyre.
Regnskapsføring var en kjøpt tjeneste også i 2015 av Numero.
Revisor og vararevisor: Kjell Ivar Førrisdal og Jan Eirik Olsen.
I tillegg ble det valgt kontaktpersoner i følgende grupper:
Langrennsgruppa:
Bjørn Kristian Bjercke
Trim herrer:
Tor Erik Johansen
Trim damer:
Arnhild Bjercke
Lysløypekomiteen:
Aage Rishøi
Barneidrettsansvarlig:
Grete-Karin J.Bjørnerud
Følgende valgkomite ble valgt:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Aage Gade Halvorsen
Idar Hollsten
Pål Evensen
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Varamedlem:
ikke valgt
Aage Gade Halvorsen og Pål Evensen måtte gå ut av valgkomiteen da de har verv i laget.
Idar Hollsten rykker opp som leder og Atle Andreassen ble utpekt av hovedstyret til
medlem i valgkomiteen.

2. Møtevirksomhet:
Årsmøte: ble holdt på SIL-hytta 17. 03.2015
Hovedstyret hadde møter på følgende datoer: 17.06.15 - 9.09.15
- 27.11.15 og 25.01.16, (alle på SIL-hytta) og juleavslutning: 27.11.15 på SIL-hytta. I
tillegg var det uformell kontakt internt i hovedstyrets arbeidsgruppe.
Hovedstyret og arbeidsutvalget har behandlet følgende saker:
Økonomi:
Hovedlaget og hver enkel gruppe har ansvar for driften av økonomien innen sin
gruppe etter vedtatt budsjett på årsmøtet. Hyttestyrets budsjett er lagt inn under
hovedstyret. Til sammen utgjør dette lagets budsjett. Hovedlagets økonomiansvarlig
skal føre fortløpende kontroll med gruppene. For regnskapsåret 2015, fikk laget et
samlet overskudd på kr. 76.261,-.
I 2016 vil lagets omsetning overstige 5 millioner, noe som krever at alle ledd og alle
grupper i laget følger NIFs krav til dokumentasjon, medtatt i organisasjonsplan for
Sarpsborg allianseidrettslag.
SIL-hytta investeringer:
Det har lenge vært behov for å oppgradere SIL-hytta, og i 2015 er det derfor investert
ca. kr. 175.000 i nytt gulv, ny kjøkkeninnredning og nye salongmøbler. Det er også
utført vesentlige utvendige vedlikehold. Totalt er det utført ca. 300 /400 dugnadstimer
på hytta, de fleste av disse av hyttestyrets medlemmer.
Organisasjonsmessige forhold:
Lysløypa : SOL og National har trukket seg fra lysløypekomiteen. Hovedstyret
foreslår for årsmøtet at lysløypekomiteen organiseres som en gruppe i SIL.
Frisportgruppa har startet ei parkourgruppe med tilskudd fra Sarpsborg kommune. De
har også startet en sparkesykkelgruppe (øvelser som likner skating). Gruppa har vært
pådriver for å få Sarpsborg kommune til å bygge en skaterampe på Valaskjold.
Frisportgruppa har bygd plastbakke ved stadion for skating, sparkesykkel og aking. Til
tross for en investering på flere millioner kroner i anlegg i Glengshølen, ved
Sarpsborg stadion og i Kjerringåsen i løpet av de siste 2 - 3 årene, har ikke dette
medført økt medlemstilgang til laget. Dette er et forhold som Frisportgruppa må se
nærmere på sammen med hovedstyret i året som kommer.
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Alpingruppa har dette året hvert inne i et generasjonsskifte med mange aktive som har
sluttet med det resultat at også tillitsvalgte i gruppa har sluttet. Situasjonen har nå
stabilisert seg og gruppa ser lyst på fremtiden.
For de øvrige gruppene ser det veldig lyst ut.
I Svømmegruppa står det barn i kø med ønske om å bli tatt opp i gruppa. Her er det
manglende treningstimer i kommunens basseng som setter en stopp for økning av flere
aktive.
Etter at friidrettsbanen på Kalnes ble ferdig, ser styret i Fridrettsgruppa for seg store
muligheter for økning både i antall medlemmer og økt aktivitet.

For Hovedlagets del har det vært en ekstra arbeidsbelastning at laget ikke har hatt en
felles mal / verdiforankring / policy gjennom hele laget fra hovedstyret og helt ned til
den enkelte aktiv. Dette håper styret vil forbedre seg mye ved å få vedtatt den nye
organisasjonsplanen for laget som legges frem for årsmøtet til vedtak under sak 9.
Kort sagt må vi alle bli bedre til å fremsnakke SIL. Bry oss om hva som skjer i de
andre gruppene og ikke bare i vår egen. Det som skjer i en gruppe, skjer jo i SIL, og
har betydning for oss alle som er "Silinger". Alene er vi ingen ting. Sammen er vi
sterke og solide.
Intern rapportering:
Fordi hovedstyret har ansvaret for driften av hele SIL inklusiv gruppene, skal
hovedstyrets leder få innkalling til gruppemøter og referater fra møtene.
Dette har leder og nestleder brukt mye tid og krefter på også i 2015. Det viktigste
budskapet gjentas her:
1. Når gruppene innkaller til styremøter – innkallingene med saksliste også sendes
til arbeidsutvalgets medlemmer.
2. Referat fra alle møtene skal sendes til arbeidsutvalgets medlemmer / skal sendes
til leder, nestleder og sekretær.
3. Et betydelig budsjettavvik skal straks meldes til hovedlagets økonomiansvarligsom-dersom han finner det nødvendig tar kontakt med leder.
Konklusjon: Dette har bare fungert delvis eller dårlig.
Inngående post: SIL har nå bare en postboks, 91, som tømmes minst en gang
ukentlig av hovedstyret og fordeles til gruppene. Dette fungerer bra.
SILs web-side: Den fungerer nå, men den må vedlikeholdes og forbedres. Flere av
gruppene gjør en god jobb med hjemmesida si. Hvis det er noe som fungerer dårlig,
skal dette meldes til leder og nestleder. Innmelding kan nå skje på digitalt skjema på
SILs hjemmeside, og fakturaer bør på sikt sendes digitalt.
Allidrettsdagen lørdag 7.9.-2015 var på torvet og i Kulås. Flere av gruppene deltok
med sine aktiviteter.
Her ble Torgeir Bjercke hedret med sin innsats for barn og unge, og idretten i byen for
øvrig Sarpsborg kommunes «KULTURPRIS» overrakt av ordfører Sindre MartinsenEvju. Gratulerer fra alle oss silinger og byens befolkning som utnevnte deg. I stor
konkurranse med mange aktører.
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3. Medlemstallet:
SIL har for tiden 657 medlemmer inklusiv håndballgruppa +barneidrettens medlemmer.

4. Kontigenter og treningsavgifter:
Medlemskontigenten kreves inn av hovedlaget og går til hovedlaget. Den er for tiden
500,- for enkeltmedlemskap og kr. 800,- for familiemedlemskap. Pensjonister betaler
80% av full pris.
Treningsavgiften kreves inn av den enkelte gruppen, og er forskjellig fra gruppe til
gruppe, og fra parti til parti innen den enkelte gruppen.

5. Instruktører/Trenere:
Alle gruppene har instruktører/trenere som har høy kunnskap og kompetanse innenfor
sitt fagfelt. Vi viser til gruppenes årsberetninger.

6. Dommere:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.

7. Representasjon i idretts-råd, krets, særforbund og andre organer:
Grete-Karin J. Bjørnerud:

Torbjørn Finn:
Pål Christian Evensen:
Oddbjørn Krage:
Hilde Hystad:
Kristian Kollerud:
Kjell Arne Leinum:
Cathrine Johansen:

Medl. valgkomiteen i ØIK.
Nestleder i Sarpsborg idrettsråd.
Medl. Kulturpriskomiteen i Sarpsborg kommune.
Styremedlem Sarpsborg idrettsråd.
Leder av Norsk Friidrett Østfold.
Styremedlem Østfold Svømmekrets.
Styremedlem Østfold Svømmekrets.
Styremedlem Østfold Skikrets.
Styremedlem Østfold Skikrets.
Styremedlem Østfold Skikrets.

8. Trening:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger..

9. Stevner:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.

10. Egne arrangementer:
Alpingruppa:
- 2 klubbrenn i Kjerringåsen.
Friidrettsgruppa:
- Glommaløpet sammen med Fredrikstad idrettsforening. Over 1200
deltagere.
- Tinestafetten. Ca. 500 skoleelever i klassetrinn 6 - 9 deltok.
- Karusellstevne på Kalnes Friidrettsstadion. Barnestevne 8 - 12 år. Svært god
deltagelse.
- Kretsmesterskap over 2 dager på Kalnes i samarbeid med Moss.
- DnB Idrettsleker på Kalnes. Ca, 70 deltakere som boltret seg en hele uken med
variert fysisk aktivitet.
- Olavslekene. Et nasjonalt stevne med deltakelse også fra kretser utenfor Østfold.
- Friidrettsskole med ca. 15 deltakere.
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- Svømmegruppa:
- Fredriksborglekene i samarbeid med KSV.
- 2 uapproberte stevner, vår og høst.
- Olavslekene.
- Pizzakveld for de yngste, samt 3 treningsleirer.
- Juleavslutning med nisse og poser til bana på kunstisen.
Barneidretten :
- Sommeravslutning : Friidrettsbanen Kalnes. - med aktiviteter, premieutdeling og
poser til alle barna.
- Juleavslutning på Kunstisen med nisse og juleposer, julemusikk og stor stemning.
foreldre og foresatte var også med på isen.
Barneidrettsbarna deltok på åpningen av plastbakken 6..febr.-2016.

11. Spesielle resultater/utmerkelser:
Det vises til gruppenes årsmeldinger.

12. : Deltakelse på kurs:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.

13. : Representasjon:
Torbjørn Finn:
Grete-Karin J. Bjørnerud:

Årsmøte i SIR.
Ledermøte i SIR
Årsmøte i SIR.
Ledermøte i ØIK
Østfol Fylkeskommune/Ø.I.K: Anlegg.
Barneidrettsbestemmelser -NIF

14. : Økonomi:
Også i 2015 var det innsamling av brukte mobiltelefoner i regi av NIF/Telenor. Her
deltok Friidrettsgruppa med litt støtte av Hovedlaget.
SIL fikk et samlet overskudd i 2015 på kr. 76.261,-. Viser for øvrig til årsmøtets sak 5.
Godkjenning av regnskap.

15. : Utmerkelser:
Torgeir Bjercke ble tildelt Sarpsborg kommunes "Kulturpris" for 2015 for sitt store,
lange og viktige innsats innenfor idretten i kommunen.. Vi Gratulerer!!!!!!!!!!!!
Aage Rishøi ble hedret med Sarpsborg idrettsråds høyeste utmerkelse
«Æresbevisning plakett» ved årets «Idrettsgalla « 31.1.-2016 –Sarpsborg scene, for
sitt store engasjementet for tur og løypearbeidet i Sarpsborg og omegn.

Gratulerer også til SILs og byens «tur og løype-general»
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Spesielle eiendeler :
SILs viktigste eiendeler er SIL-hytta og garasjen. Vi har sammen med
lysløypekomiteen en snøscooter og en 4-hjuling.
Frisportgruppa eier - railene i Kjerringåsen
- Særp Dry Slope, helårs plastskibakke i dumpa ved Sarpsborg
stadion
- et mobilt parkouranlegg med rørstativ og bokser.
Svømmegruppa eier - et komplett tidtakeranlegg for bruk i basseng.

17 : Annet:
Lørdag 26. september arrangerte SIL loppemarked på SIL-hytta. Lopper ble samlet inn
de siste ukene før loppemarkedet ble avholdt. Det var mye arbeid, men det ga en
inntekt på ca. kr 32.000 som gikk til nye møbler på SIL-hytta.

18. Konklusjon:
Driften i hovedlaget og gruppene har vært god i 2015, og økonomien har vært delvis
under kontroll.
Alpingruppa har vært gjennom et generasjonsskifte og ser lyst på fremtiden.
Frisportgruppa har vært svært aktiv med oppbygging av nye anlegg, men sliter med å
få flere medlemmer.
Svømmegruppa har et stort potensial for økt medlemsmase, men stoppes av mangel på
tildeling av treningstimer.
Friidrettsgruppa seg lyst på en fremtidig økning.

"Vi er silinger alle sammen".
Til slutt vil hovedstyret takke alle tillitsvalgte, foreldre og andre som med sin
innsats gjør det mulig å drifte SIL på et høyt nivå. Ikke minst en takk til de mange
sponsorene som år etter år støtter våre idrettsgrupper med midler.

Sarpsborg den 28.februar 2016.
Torbjørn Finn

.
Grete-Karin Bjørnerud

Tormod Skjøren

Line Kuczera

Aage Gade Halvorsen

Stian Eide

Henrik Bjørnstad

Gudbrand Rødsrud

Per Ivar Søfteland

Per Fillingsnes
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