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Årsmelding 01.01.2016 – 31.12.2016.
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:
Sekretær:
Økonomiansvarlig:
Styremedlem:
Varamedlem:

Torbjørn Finn
Grete-Karin J. Bjørnerud
Tormod Skjøren
Aage Gade Halvorsen
Ida Hollsten
Bjørn Kristian Bjercke

Gruppeledere:
Alpingruppa:
Stian Eide
Friidrettsgruppa:
Henrik Biørnstad
Frisportgruppa:
Gudbrand Rødsrud
Svømmegruppa:
Per Ivar Søfteland
Leder av disse gruppene er automatisk medlemmer av lagets hovedstyre.
I tillegg ble det valgt kontaktpersoner i følgende grupper:
Barneidrettsskolen:
Grete-Karin Bjørnerud
Hyttestyret:
Per Fillingsnes
Langrennsgruppa:
Bjørn Kristian Bjercke
Trim herrer:
Tor Erik Johansen
Trim damer:
Arnhild Bjercke
Lysløypekomiteen:
Aage Rishøi
Disse gruppene er lagt direkte inn under Hovedlaget.
Grete-Karin Bjørnerud ble valgt til Barneidrettsansvarlig. (Pålegg fra NIF).
Regnskapsføring var en kjøpt tjeneste også i 2016 av Numero.
Atle Andreassen og Kjell Ivar Førrisdal ble valgt til hhv. revisor og vararevisor.
Følgende valgkomite ble valgt:
Leder:
Oppnevnes av hovedstyret
Medlem:
Idar Hollsten
Medlem:
Oppnevnes av hovedstyret
Varamedlem:
«
«
Styret oppnevnte Idar Hollsten til leder av valgkomiteen.
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2. Møtevirksomhet:
Årsmøte: ble holdt på SIL-hytta 07.03.2016
Hovedstyret hadde møter på følgende datoer: 14.03.16 - 13.06.16 – 08.11.16 og
25.01.17, (alle på SIL-hytta) og juleavslutning 18.11.16 på SIL-hytta. I tillegg hadde
hovedstyrets arbeidsutvalg møter 11.04.16 og 11.10.16 samt hadde uformell kontakt
internt.

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
fører fortløpende kontroll med gruppenes regnskap. For regnskapsåret 2016, fikk laget
et resultat på Kr. 272 530.
Viser for øvrig til Årsmøtets punkt 5, Godkjenning av regnskap for 2016.
Organisasjonsmessige forhold:
-Årsmøtet den 07.03.16 vedtok ny organisasjonsplan for Sarpsborg Allianseidrettslag.
Planen ble gjennomgått av hovedstyret, og det ble presisert hva den betydde for driften
av laget. Den vedtatte organisasjonsplanen viser på en klar og oversiktlig måte hvilke
rettigheter og plikter som den enkelte gruppe har ovenfor hovedlaget, men her må
gruppene bli mye flinkere til å følge opp de pliktene de har. Det tar for mye tid og
energi for hovedlagets leder og nestleder å purre på ting som burde fungert på
autopilot.
-I tråd med vedtak på årsmøtet i 2016, sak 6, c., ble "Tur- og lysløypekomiteen for
Sarpsborgmarka" formeldt avviklet som egen, selvstendig organisasjon ved utmeldelse
av Brønnøysundregistret osv. i slutten av 2016 og alle aktiva overført til SIL.
Andre saker som hovedstyret har behandlet:
-Det besluttet å fortsette med mobiltelefonretur
-Hovedstyret bevilget kr. 10.000 til reklameskilt i lysløypa, og leder fikk fullmakt til å
forskuttere utgifter til tårnet på Appelsintoppen inntil et visst beløp om nødvendig.
-Behandlet søknad fra håndballgruppa om «Gutteløftet». Hovedstyret fant det ikke
riktig å innvilge søknaden.
-Hovedstyre gikk inn for å selge Norges Rabattkortet.
-Det ble inngått en VIPPs-avtale med DnB bank.
-Det ble jobbet med å bytte bank. (ikke skjedd noe ennå).
-En avtale mellom alpingruppa og Kjerringåsen Alpinsenter AS ble behandlet og
godkjent.
-Hovedstyret behandlet og vedtok avtale med Sarpsborg Kiropraktorklinikk. Etter
opplysninger fra gruppene, ble denne kansellert da tilbudet ikke var relevant for de
aktive.
-Hovedstyret besluttet å kjøpe tomta til SIL-hytta av Sarpsborg kommune for
kr. 138.863.
-Det ble godkjent at svømmegruppa ansatte en trener i 20% stilling.
-SIL mottok tilbud på forsikring av Gjensidige på ulykkes- og underslagforsikring. Vi
har en slik forsikring gjennom idrettsrådet og SIL beholder nåværende ordning.
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Her tas med litt fra gruppenes årsmeldinger. For øvrig henvises det til gruppas egen
årsmelding:
Friidrettsgruppa
Som nevnt i tidligere rapporter så har friidrettsgruppa fått gode trenings- og
konkurranseanlegg. Treningen foregår sommerstid på Kalnes friidrettsstadion, om
vinteren i Kalneshallen og i tilfluktsrommet i Kulås.
Via Norsk Friidrett Østfold er gruppa involvert i prosessen med lokalisering av en
aktuell flerbrukshall tilrettelagt for friidrett på Kalnes.
Gruppa har økt til ca. 120 aktive medlemmer. De har arrangert flere stevner på Kalnes
friidrettsstadion. 2 konkurranser på stadion på Kalnes i mai. Sammen med Fredrikstad
idrettsforening arrangerte de Glommaløpet med 1400 deltagere i mai. Sammen med
Moss IF arrangerte de kretsmesterskap over 2 dager. På sommeren arrangerte gruppa
DnB Idrettsleker og det tradisjonelle banestevne, Olavslekene.
Frisportgruppa
Det er 20-30 aktive som driver med forskjellige aktiviteter som skating på anlegget
ved stadion, freestyle/snowboard på Kjerringåsen og parkour som utøves i
Glengshølen.
I februar 2016 bygde gruppa plastskibakke (Særp dry-slope) ved stadion.
Barneidretten
16 gutter og 12 jenter har deltatt på Barneidrettskolen. Det trenes i 2 grupper: 5-7 år og
8-12 år. Treningen forgår på Kurland skole 1 time på tirsdager. Det er 2 instruktører.
Det legges opp til at barna skal føle mestring og deltagelse i aktivitetene. Treningene
avsluttes med klapp på skulderen for bra gjennomført trening.
Årets høydepunkter var Barnas allidrettsdag i Kulås 10.09.2017, sommeravslutningen
i Landeparken og juleavslutningen på kunstisbanen med julenisse og godteposer.
Gruppa ledes av Grete-Karin Bjørnerud som gjør det meste selv.
Hyttestyret
SIL-hytta er et viktig møtepunkt for aktiviteten i SIL. Det legges ned mye arbeid i
dugnader for å holde hytta i orden og for å holde den i drift i forbindelse med utleie og
intern bruk. Hytta ble brukt 91 ganger i 2016. Omtrent halvparten var intern bruk og
halvparten var utleie.
Per Fillingsnes leder hyttestyret/dugnadsgjengen. Han gjør mye selv.
Trimgruppene
Dametrimgruppa består av 5-7 voksne damer. De går fra SIL-hytta en times tur hver
mandag i Lysløypa eller i nærområdet og avslutter med badstue på SIL-hytta.
Herretrimgruppa trener hver onsdag på SIL-hytta i trimrommet og i Lysløypa og ellers
i nærområdet. Gruppa er på 5-10 godt voksne mannfolk.
Årsberetningene fra de øvrige gruppene var ikke mottatt av hovedlaget da denne
årsberetningen ble skrevet. Viser derfor her til gruppenes årsberetninger.
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Allidretsdagen i Kulås 1.09.16
SILs grupper deltok i Kulås. Spesielt hadde Barneidrettsgruppa stort og variert
opplegg

3. Medlemstallet:
SIL har for tiden 875 medlemmer inklusiv håndballgruppa og barneidrettens
medlemmer.

4. Kontingenter og treningsavgifter:
Medlemskontingenten kreves inn av hovedlaget og går til hovedlaget. Den er for tiden
500,- for enkeltmedlemskap og kr. 800,- for familiemedlemskap. Medlemmer av
SIL’s Eldre betaler 80% av full pris.
Treningsavgiften kreves inn av den enkelte gruppe, og er forskjellig fra gruppe til
gruppe, og fra parti til parti innen den enkelte gruppe.

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:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger

11. Spesielle resultater/utmerkelser:
Det vises til gruppenes årsmeldinger.
12. : Deltakelse på kurs:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.
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13. : Representasjon:
Torbjørn Finn:

Grete-Karin J. Bjørnerud:

Årsmøte i SIR.
Ledermøte i SIR
Årsmøtet i Borg Bingo.
Årsmøte i SIR.
Ledermøte i ØIK
Østfold Fylkeskommune/Ø.I.K: Anlegg.
Barneidrettsbestemmelser -NIF

14. Økonomi:
Se økonomi punkt 2, regnskapet fremlegges under dagsorden punkt 5

15. : Utmerkelser:
Æresmedlem:
Torbjørn Finn ble utnevnt til æresmedlem av SIL for sin store og langvarige innsats
for laget. Han har hatt ledende tillitsverv i ca. 34 år. Han har vært leder i
svømmegruppa i 4 år og leder av hovedlaget i 12 år (Kan du, Grete-Karin sjekke med
devisen og evt. føye til noe av teksten i devisen. Den har ikke jeg).
SILs Fortjenestemerke:
Grete-Karin Bjørnerud ble tildelt SILs fortjenestemerke for stor innsats i mange år.
Hun er spesielt ryddig i sitt arbeid i hovedstyret.
SIL-bragder er delt ut for stor innsats for laget til:
Per Fillingsnes
Gudbrand Rødsrud
Per Ivar Søfteland
Oddbjørn Krage
På idrettsgallaen ble Aage Rishøi kåret til årets Sarping.
"Tur- og lysløypekomiteen for Sarpsborgmarka" mottok Sarpsborg kommunes
kulturpris for sin store innsats i Sarpsborgmarka med tilliggende områder i ca. 50 år til
glede og gavn for byens innbyggere. Ikke minst har nok fjordårets anlegg på
Appelsintoppen med tårn, gapahuker, griller og utedo hatt sin betydning for
utnevnelsen.

Spesielle eiendeler :
SILs viktigste eiendeler er SIL-hytta og garasjen, en snøscooter og en 4-hjuling. Nytt
av året er tårn, gapahuker mm på Appelsintoppen.
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:
.
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18. Konklusjon:
Driften i hovedlaget og gruppene har vært god i 2016, 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 21. mars 2017.
.
Torbjørn Finn

Grete-Karin Bjørnerud

Tormod Skjøren

Ida Hollsten

Aage Gade Halvorsen

Stian Eide

Henrik Biørnstad

Gudbrand Rødsrud

Per Ivar Søfteland

