Årsmelding 13.03.2014 – 17.03.2015
SARPSBORG IDRETTSLAG 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:
Varamedlem:

Torbjørn Finn
Grete-Karin J. Bjørnerud
Atle Andreassen
Tormod Skjøren
Line Kuczera
Pål-Henning Degnes

Regnskapsføring var en kjøpt tjeneste også i 2014 av Numero (Per Olav Klemsdal).
Gruppeledere:
Alpingruppa:
Friidrettsgruppa:
Frisportgruppa:
Svømmegruppa:
Barneidrettskolen:
Hyttestyret:

Stian Eide
Henrik Biørnstad
Gudbrand Rødsrud
Per Ivar Søfteland
Anne Kjersti Bjercke
Per Fillingsnes

Leder av disse gruppene er automatisk medlemmer av lagets hovedstyre.
Revisor og vara revisor: Kjell Ivar Førrisdal og Jan Eirik Olsen gjenvalgt for 1 år.
I tillegg ble kontaktpersoner i følgende grupper valgt:
Langrennsgruppa:
Bjørn Kristian Bjercke
Trim herrer:
Tor Erik Johansen
Trim damer:
Arnhild Bjercke
Lysløypekomiteen:
Aage Rishøi
Barneidrettsansvarlig:
Anne Kjersti Bjercke
Følgende valgkomite ble valgt:
Leder:
Medlem:
Medlem: (Valgt av hovedstyret)
Varamedlem:

2.

Aage Gade Halvorsen
Idar Hollsten
Pål Evensen
ikke valgt.

Møtevirksomhet:
Årsmøte: ble holdt på SIL-hytta 13. 03.2014
Hovedstyret hadde møter på følgende datoer: 03.06.14, 30.09.14 og 24.02.15 (alle på
SIL-hytta), og juleavslutning: 21.11.14 på SIL-hytta. I tillegg var det uformell kontakt
internt i hovedstyrets arbeidsgruppe.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har behandlet følgende saker:
Økonomi: Det var mye fokus på regnskapsrutiner og at gruppene holdt budsjettene.
Tilbakemeldingene fra gruppene var for det meste positive.
Økonomiansvarlig fulgte opp og var vanligvis tilfreds.
Bruttoregnskap ved treningssamlinger o.l.: For få et riktigere uttrykk for aktiviteten
skal det føres bruttoregnskap ved treningssamlinger o.l. Dette har også en økonomisk
plusside med tanke på momsrefusjon.
Har startet arbeidet med å kartlegge hvor SIL kan bli sponset / få tilskudd.
SIL fortsetter med Mammut inntil videre. Hovedstyret utreder andre systemer som kan
være både bedre og rimeligere. Regner med en avgjørelse i inneværende år.
Det ble vurdert om hver gruppe skulle sende ut giro for medlemskontingent og
overføre inntektene til hovedlaget, men dette er foreløpig lagt på is.
Organisasjonsmessige forhold og intern rapportering: Dette har leder og nestleder
brukt mye tid og krefter på i hele 2014. Det viktigste budskapet gjentas her:
1. Når gruppene innkaller til styremøter skal 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
økonomiansvarlig-som-dersom han finner det nødvendig tar kontakt med
leder.
Som et fleridrettslag har SIL behov for å få utarbeidet organisasjonsmessige regler
som sier noe om ansvarsforholdet til den enkelte funksjon innen laget og hvilke
fullmakter den enkelte tillitsvalgte har. Se innkommet forslag.
Inngående post: rutinene har vært for dårlig. SIL har hatt tre postbokser. Blant annet
kan fakturaer ligge så lenge uten å bli hentet i postboksen så vi har fått purringer og
innkassokrav. Heretter skal SIL ha bare en postboks, 91, som tømmes minst en gang
ukentlig av hovedstyret og fordeles til gruppene.
SILs web-side: Den fungerer, men det er viktig at den hele tiden vedlikeholdes. Flere
av gruppene gjør en god jobb med hjemmesida si. Hvis det er noe som fungerer dårlig,
skal det meldes det til leder og nestleder.
Innmeldingskjema i SIL ligger allerede på web-siden, og det jobbes med at også
fakturaene for medlemskontingenten blir sendt ut sammen med innmeldingen.
Allidrettsdagen i Kulås, lørdag 13.09.14: SIL fikk tilbud om å stå for salget men
takket nei pga betingelsene, bl.a. uenighet om vareutvalget som skulle selges.
Treningskontrakter: Leder orienterte om treningskontrakter. Gruppene inngår
kontrakter. Gjenpart av alle kontrakter skal sendes leder.
Hva ønsker gruppene at arbeidsutvalget skal jobbe med: Gudbrand foreslo at
arbeidsutvalget skulle behandle saker som er felles for alle eller noen grupper samt
informere om muligheter til å søke om økonomisk støtte. Likedan informere / minne
om tidsfrister.
Investering i Kjerringåsen Alpinsenter: Frisportgruppa er sponset med kr. 285.750
av Sparebankstiftelsen for å bygge en snøpark på Kjerringåsen Alpinsenters område.

Avtalen er utformet slik at snøparkområdet er SILs eiendom ved for eksempel
eierendring ved Kjerringåsen Alpinsenter.
Lysløypekomiteen: Lysløypekomiteen har i samarbeid med kommunen solgt den
store løypemaskinen, og det er i stedet kjøpt en 4-hjuling. Barneidrettsskolen har
kjøpt en liten snøkanon for å legge snø i barnebakker mm. Det var berammet skøyteog skidag ved Tunevannet 8.2., men måtte kanselleres grunnet værforhold.

3.

Medlemstallet:
SIL har for tiden 471 medlemmer.

4.

Kontingenter og treningsavgifter:
Treningsavgifter innkreves av gruppene. Medlemskontingenten går til hovedlaget. Den
er for tiden kr. 500 for enkeltmedlemskap og kr. 800 for familiemedlemskap.
Pensjonister betaler 80% av full pris.

5.

Instruktører/Trenere:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.

6.

Dommere:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.

7.

Representasjon i idrettskrets/andre organer:
Torbjørn Finn:
Styremedlem SIR.
Grete-Karin Bjørnerud:
Styremedlem SIR.
-"Medlem valgkomiteen ØIK.
For representasjon innen særidretter henvises det til gruppenes årsmeldinger.

8.

Trening:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.

9.

Stevner:
Det henvises til gruppenes årsmeldinger.

10.

Egne arrangementer:
Avtalen med NIF og Telenor om innsamling av brukte mobiltelefoner fortsatte i 2014.
Gruppene har hatt egne arrangementer, og det henvises til gruppenes årsmeldinger.

11.

Spesielle resultater/utmerkelser:
Det vises til gruppenes årsmeldinger.

12. : Deltakelse på kurs:
Grete-Karin Bjørnerud: Deltatt på 2 kurs ang. KlubbAdm. i regi ØIK.
- " - " barneidrettskurs i regi ØIK.
Det henvises for øvrig til gruppenes årsmeldinger.

13. : Representasjon:
Torbjørn Finn har representert SIL på SIRs årsmøte og på årsmøtet til Borg Bingo.
Han har likeledes repr. laget på ledermøter i regi av SIR og ØIK, samt i møter med

S.borg kom. i forbindelse med planene om nytt friidrettsstadion. På disse møtene
har det også deltatt flere repr. fra SILs friidrettsgruppe.
Grete-Karin Bjørnerud har representert SIL på SIRs årsmøte og ledersamlinger, samt
på ledermøter og årskonferansen i ØIK. Likeledes har hun deltatt på møte i
Wegnerbrakka vedr. "Idrett og integrering" samt på konferanse vedr. "2016 og
idrettsarrangementer".
Viser for øvrig til gruppenes årsmeldinger.

14. : Økonomi:
SILs økonomi har vært god i 2014. Etter fordeling til gruppene endte hovedlaget med
et overskudd på kr. 138.014 (358.014). SIL totalt hadde i 2014 et overskudd på kr.
574.814 (794.814). Økonomi for øvrig viser vi til "godkjenning av regnskapet", sak. 5.

15. : Utmerkelser:
Det ble i 2014 ikke delt ut noen utmerkelser i hovedlagets regi. For tidligere tildelinger
viser vi til lagets web-sider.

16. : Spesielle eiendeler:
SILs viktigste eiendeler er SIL-hytta og garasjen. Vi har sammen med
lysløypekomiteen også en snøscooter og en 4-hjuling.

17. : Annet:
Sommeren 2014 ble endelig friidrettsanlegget på Kalnes ferdig. Det ble et flott anlegg
som er tatt i bruk. Friidrettsgruppa har hatt veldig dårlige anlegg i mange år og
uvissheten om hva som skulle komme, hvor og når, har vært frustrerende. Det har blitt
en ny tid for friidrettsgruppa, og vi gratulerer!
Noe annet som bør nevnes, er at driften av SIL-hytta i 2014 har gått med overskudd.
Ingen nålevende medlemmer av styret - og sannsynligvis heller ikke tidligere
medlemmer - kan huske at driften av hytta har gitt laget et overskudd. Nåværende
hyttestyre må gjenvelges på livstid.

18.

Konklusjon:
Driften i hovedlaget og gruppene har vært god i 2014, og økonomien har vært under
kontroll. Uten forkleinelse for de øvrige gruppene må det være lov å fremheve
frisportgruppa som har startet friskt opp med høy aktivitet. De fikk i 2014 bl.a. SIRs
premie for beste opplegg på Barnas allidrettsdag i Kulås for andre året på rad.
Til slutt vil hovedstyre takke alle tillitsvalgte, trenere, instruktører, foreldre og alle
andre som med sin innsats gjør det mulig å drifte SIL på et høyt nivå. Ikke minst en
takk til de sponsorene som år etter år støtter våre idrettsgrupper med midler.
Sarpsborg den 02.03.2015
For styret
Tormod Skjøren
Sekretær.

Torbjørn Finn
Leder.

