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Åpning
Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av årsmøtedirigent
Valg av årsmøtesekretær
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll
Valg av to medlemmer til Idrettstinget 2022 – Agder Idrettskrets
Årsberetninger
Regnskap med revisjonsberetning
Budsjett 2022
Prismatriser for medlemskap + treningsavgift
Valg
Avslutning

Ved spørsmål om årsmøtet kan leder kontaktes
Tromoy.il@gmail.com
922 03 051

Vel møtt!
Mvh. Styret

Sak 1‐8 føres ikke egne saker med saksnumre utover dagsorden.

Sak 9: Årsberetninger
Leder, Runar Edvardsens oppsummering av året 2021

Jeg har ledet idrettslaget i mitt andre år nå. Jeg kan se tilbake på nok ett annerledes år, dog med fler
muligheter til aktivitet enn hva 2020 gav oss. Alle støttespillere har igjen og igjen vist en utrolig vilje
til å finne løsninger for å kunne best mulig tilby aktiviteter på noenlunde likt nivå som før. Jeg har
mange å takke!
2

Idrettslaget har vært representert på Bingo møter v Audun Solstad, vi har vært på idrettskretstinget i
Agder (leder + nestleder) og leder har deltatt på Teams‐forum med andre idrettsledere og
idrettskrets for diverse utfordringer som har måttet løses, både kommunalt, lokalt og nasjonalt. Jeg
hqr også representert oss i idrettsrådet. Trenerkontakt har også deltatt på Teams‐møter angående
seriespill og oppsett i tiden fremover.
Vi må anerkjenne at nok ett spesielt år har krevet mye ressurser. Likevel har vi fått til all mulig
barneidrett, og vi har hatt aktivitet i tråd med myndigheters bestemmelser året rundt. Her har
fremdeles vært mange strakstiltak og mye frem og tilbake med informasjon gitt oss og gitt våre
medlemmer. Alle har tatt beskjeder og kontra‐beskjeder på en sportslig og løsningsorientert måte.
Vi har hatt prosjekter, som åpen kiosk i sommerferien, på lørdager ved godt vær, i skibua. Dette har
samlet masse mennesker og vært et positiv innspill i hverdagen til mange i nærmiljøet. Dugnader
med maling av klubbhus, rengjøring, omplasseringer av utstyr, oppmerking osv. Mange dugnadstimer
gikk også med til å støtte arbeidet vi har gjort med lysløypas underlag, grøfting og drenering. Vi er
veldig stolte av dette og har igjen mange å takke for innsats lagt ned, samtidig som vi vet at 2022
krever enda mer av oss og at vi har en plan for å involvere flere i dette, også barna vi har organisert.
Jeg er glad for at vi i styret kan fortelle at belysningen på forballbanen i 2022 vil bli mye bedre. Det vil
innstalleres LED‐lys og styringssystemer som lenge har vært trøblete vil bli byttet ut. Her har flere
gjort en kjempe fin innsats for å lande ett større prosjekt. Vi håper å ha det ferdigstilt innen mai.
Jeg som styreleder har brukt mye tid på å være del av det vi nå kaller nærmiljøklubben. Her er vi
skole, FAU, fritidsforum og frivillighetssentral aktive med flere lokale entreprenører og støttespillere
frivillige for å skape flere tiltak for særlig barn og unge. Vi har etablert BUA, utlån av utstyr. Vi har
støttet åpning av skate‐park, samt vært med på utforming og videre utviklingsplan av denne, noe
våre seniorer i stor grad skal bidra til fremover. Vi hadde felles arrangement ved åpningen, kombinert
med den nasjonale «tilbake til idretten»‐dagen. Vi forsterker hverandre, nærmiljøet og ikke minst
beriker tilbudet vi kan gi og ressursene vi har.
Klubben har en vanskelig situasjon med grunn‐eiere på dybdal gård, noe vi også har måttet bruke
mye ressurser på i år. Vi har etter hvert i året måttet bruke advokat på saken, ref. forsikring fra
tidligere, noe vi er veldig glade for. Gammelt styre, entreprenør og arbeidsgrupper har måttet brukes
til rådgivning og for forståelse av saken. Dette har vært krevende, men vi håper på en løsning og
enighet her ila våren 2022.
Medlemstall har vært jevne, noen kommer til, noen meldt ut. Her er brukt veldig mye tid og vil
fremover også være en krevende jobb for mer enn de ressursene vi har i dag, om vi fortsetter å være
organiserte som i dag. Familiemedlemskap er noe som skaper mye forvirring, feil‐fakturering og
hverdags‐fortvilelse. Mest av alt genererer det veldig mye ressurser ut av klubbens administrering. Vi
melder sak til årsmøtet om dette og håper på støtte for en bedre hverdag for oss som betjener dette
og alle våre medlemmer. Her har vi ryddet opp mange i enkelt‐saker, vi forstår nå systemet på en
bedre måte og kan enklere integrere nye medlemmer om vi får positivt svar på sak fra årsmøtet. Om
noen opplever uklarhet, må de bare kontakte oss. Vi arbeider alltid med å øke medlemstall og ønsker
i tiden fremover å tilby enda mer aktivitet i idrettslaget.
Jeg vil takke medlemmer, sponsorer, nærmiljø‐klubben (Sandnes skole, FAU, Frivillighetssentralen,
Fritidsforum) og alle andre som har hjulpet oss gjennom ett veldig annerledes år. Spesiell takk til
trenerne som gjør en FABELAKTIG jobb med å tilby aktiviteter til store og små, for barn og foreldre.
TAKK!
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Jeg håper vi representerer idrettslaget positivt, ryddig og med god energi og vilje til alle våre
medlemmer og lokalmiljø, så ser vi alltid enda ett hakk videre og ser frem mot et år uten
restriksjoner og hindre for å skape verdens beste glede; idrettsglede.
Runar Edvardsen
Styreleder.

Årsberetning styret Tromøy IL 2020
Tromøy IL ble stiftet i 1974. Klubben har i tråd med visjonen nedfelt i organisasjonsplanen, aktiviteter
for alle aldersgrupper. Verdigrunnlaget i klubben er glede, helse, felleskap og stolthet.

2021 har vært nok ett annerledes‐år, med diverse restriksjoner og begrensninger. Barneidretten har
gått mer eller mindre som vi kjenner den, sine tiltak til tross, mens vi voksne har måttet vente
tålmodig.
I tråd med styrets mulighet til å arbeide med å finne mangelfulle tillitsvalgte, gitt sist årsmøte, kan vi
gledelig meddele at alle poster i organisasjonsplanen er fylt.
Økonomisk sett er det potensial for større inntekter, særlig hva angår sponsorat, noe styret hele
tiden jobber mot. Likevel ser vi mindre utgifter av året, nok som følge av noe mindre aktivitet, noe
som fører til ett solid regnskap og positive tall.
Medlemsmasse er solid og medlemssystemer har hatt en stor innsats og opprydning av
medlemsansvarlig med hjelpere. Innstilling til videre drift og utvikling av dette ønskes behandlet som
egen sak i årsmøtet. Styret håper på støtte for dette og mener det til beste for idrettslaget.
Rekruttering for nye 1.klasser skjer hvert eneste år og vi er tidlig ute med å etablere et idrettstilbud
til disse barna, i tråd med sportsplan. Her vil bli vekst, så lenge sportsplan følges i alle ledd.
Barneidrettsansvarlig har i år hatt et større ansvar for å følge opp at sportsplan er bedre integrert i
alle grupper for barn i årene fremover. Dette har beriket oss og treningstilbudene våre.
I fotball har vi nå 5 kull, som skal delta i serie pluss ett voksende antall deltakere i seniorgruppen vår,
vi har en voksende skigruppe, vi har voksende deltakelse i allidretten og vi har et stødig antall eldre
på trimgruppen vår og i badmintongruppen.
Dessverre har vi mistet håndballtilbudet vårt, da vi ikke lengre har trenere og interesse fra foreldre til
å beholde dette. Vi håper likevel at våre allidrettsgrupper med tiden formes til noe som kan
representere oss også her med tiden.
Vi arbeider også med å tilby mer tilgjengelig utstyr, sammen med gode samarbeidspartnere og vi
åpner ila våren BUA, noe vi håper vil gi økt interesse. Trimrom er hyppigere tatt i bruk, noe vi er glade
for, og også skibua i lysløypa har blitt brukt til glede for mange.
Lysløypa har fått en stor restaurering ila høsten. Vi har erstattet dekket og det er blitt grøftet og
drenert. Masse fantastisk innsats og spesielt takk til huskomite, som stadig måtte stille opp på korte
frister. Vi fikk her støtte fra Arendal kommune, samt at vi investerte noe egne midler til dette, til
glede for mange flere enn oss selv.
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Vi har avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker i 2021. Likevel har vi måttet fatte en del
strakstiltak, som ikke er protokollført, men likevel synlig informert på alle plattformer, med gitt
myndighet av Norges Idrettsforbund. Disse har blitt gjort av styret i fellesskap over gruppe for
skriftlig uttale‐mulighet.
Verdt å merke er at vi fremdeles ikke har fått avholdt noen basar, gitt covid‐situasjonen, men vi tar
sikte på å klare å arrangere dette i kommende år. Vi har også unngått øvrige tiltak som har samlet
folk innendørs, som foreldremøter.
Bruk av klubbhus har vært jevnt over bra, men vi har nok også her merket noe mindre inntekter for
utleie. Vi har likevel måttet justere leiepris til å inkludere vask etter bruk, da fri vask etter bruk av
lokalet har vært i for varierende grad. Alle leiepriser har med det blitt justert opp 550,‐ for å dekke
dette. Renholder er heldigvis veldig fleksibel for oss, noe som gjør dette mulig å overholde. Vi er
veldig glade for dette.
Særlig fokus har vi dessverre måttet bruke på en nabo‐tviste sak med Dybdal gård, noe som har
påvirket ressursene våre. Dette vil også vises noe i budsjett, men det er litt uklart hva vi har å
forholde oss til. Vi jobber videre mot best mulig løsning for alle.
Banelys har vært en utfordring. Styret tar her grep. Vi har bestilt nye lys. Disse er under produksjon
nå, leveres ila våren. Disse vil bli installert av GTAutomasjon, sammen med en hel del frivillige i
organisasjonen vår. Vi er veldig glade for dette. Vi vil med det få rimeligere driftskostnader og et mer
stabilt tilbud til lagene våre og øvrig fritidsaktivitet i nærmiljøet.
Prosjekter av året er maling av klubbhuset, kiosk har vært åpen på kampdager og i sommerferie, vi
har til og med hatt issalg på Dybdalstrand og bidratt med å holde stranden ren med å ha tilgjengelig
søppeldunk der til glede for lokalbefolkning. Skibu med kioskutsalg har også vært et populært
innslag. Vi har ellers vært synlige med «tilbake til idretten», i samarbeid med frivillighetssentralen,
fritidsforum, skole og FAU. Også nissemarsjen ble en kjempesuksess og det var moro å se at vi klarte
å samle så mange!
Styret kan også presentere ny valgkomite i år, gitt fullmakt sist årsmøte, noe som vil vises av deres
innstilling. Vi er veldig glade for å se at organisasjonsplanen nå er fylt opp tilstrekkelig for dagens drift
av idrettslaget.
Vi er klare for mer innsats og videre utvikling av et best mulig idrettstilbud for flest mulig.
Medlemskontingenten 2021 er som følger:
Enkeltmedlem voksen: 500,‐
Familemedlemskap: 200,‐ ved mer enn 3 familiemedlemmer
Barn/pensjonist: 400,‐

Tillitsvalgte 2021/2022 – Tromøy IL

Styret ble gitt fullmakt til å fylle mangelfulle poster i organisasjonskartet ved årsmøte 2021. Dette er
slik organisasjonen ser ut per 31.12.21:
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Hovedstyret:
Leder

Runar Edvardsen

Nestleder

Birger Lassesen

Kasserer

Eivind Pedersen

Sekretær

Sara Henriksen

Medlem 1

Tord B. Thorsen

Medlem 2

Audun Solstad

Vara 1

Liv‐Anna Folgerø

Vara 2

Gry M. M. Edvardsen

Medlemsansvarlig

Thomas Skauen

Barneidrettsansvarlig Emile D. Pedersen

Anleggsansvarlig

Birger Lassesen

Hus og anlegg

Thomas Skauen
Torger Singelstad
Wenche Nilsen
Lars Martin Jensen

Allidrett 3‐6 år

Martine Gabrielsen
Liv‐Anna Folgerø
Linda Hellum

Fotballgruppe

Eivind Pedersen
Preben Jensen
Tore Furnes
Vidar Lauve
Runar Edvardsen
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Årsberetning 2021 ‐ fotball
5 grupper i fotball, totalt ca. 80 deltakere. Fra 1.klasse til 5.klasse. Også dette året ble preget av
pandemi, men treninger og kamper har vært gjennomført ved anledning. Fokus har som alltid vært
positive opplevelser og idrettsglede for barna. Det har generelt sett vært lite frafall av spillere og
totalt sett har det vært en moderat oppgang av spillere. Det er blant annet første gang på lenge at
klubben har et 5.klasselag.
3. – 5. klasse har deltatt i seriespill, hvor de fleste kampene har blitt gjennomført. Disse lagene deltok
også på Blåveiscup. 4. og 5. klasse deltok også på Sportsprofilcup i Sørlandshallen. Både kampene og
turneringene var veldig positive opplevelser for både barn og voksne.
Det har også vært satt i gang et initiativ for gjennomføring av lørdagstreninger, hvor alle spillere har
blitt invitert. Dette har blitt gjennomført 3 ganger så langt, og er også planlagt gjennomført
kommende sesong. Avtale er inngått med Extra Kongshavn for levering av frukt mm. på
lørdagssamlingene for å skape litt ekstra hygge for de fremmøtte.

Senior har også hatt jevnlige treninger, men har hatt det utfordrende med covid‐19 bestemmelser,
snødekt bane og mangelfulle lysfohold. Det har likevel vært avholdt jevnlige treninger, med en
voksende gruppe, på oppmot 20‐25 spillere. Kjernegruppe på 15.
Allidrett på Tromøy IL, barnehager.
Etter nesten to år med korona og utendørstrening startet barnetrimmen i august 2022 opp med
innendørstrening, i gymsalen på Sandnes skole. Er været hensiktsmessig har vi vært ute i
klatreparken eller i ballbingen på Sandnes skole. Barna synes til å ha det veldig gøy i gymsalen. For de
barna som starter på skolen til høsten er det en fin måte å bli kjent og trygg med skolen.
Treningstidene har vært fra 17.15‐18. Både på grunn av praktiske årsaker for trenere, men også siden
det er mange små barn på trimmen. I år har det vært desidert flest barn på 3 og 4 år. 45min synes å
være nok tid i denne aldersgruppen.
At det er flere barn i små aldersgrupper har gjort at fokuset på frilek har vært større enn tidligere. Vi
ser at oppstart med sang og oppvarming fungerer godt, det samme gjør avslutningen med fast sang.
Vi har som målsetting å lære barna kjente leker som, bjørnen sover, fisken i det røde havn, stivheks,
hermegåsa. Her får de vært fysisk aktive, samtidig som de lærer seg regler, å vente på tur, å ta
hensyn og å være sammen. Siste del har vi ofte hatt frilek med jungelløype. Her får barna utfolde seg
i balanse, trampoline, kaste ball og løpe.
Oppmøte har vært godt i hele år, med et stort oppsving i deltagere fra jul. Det er nå rundt 15‐20 barn
på treningene. Dette er et passelig antall. Barna kommer i møte med foresatte som ivaretar og følger
opp barna når det er behov, mens vi voksene står for organiseringen og strukturen.
Målet for våren 2022 er å organisere en liten «cup» eller lignende mot sommeren, som gjør at barna
kan få vinne en fin premie av noe slag.
2/3‐22
Liv‐Anna Folgerø og Linda Hellum
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Årsberetning 2021 – allidrett jenter 12+13
Allidrett jenter for 2. og 3.klasse (samme gruppe) har hatt ukentlige treninger. Ca. 15‐18 stykker har
deltatt, med varierende aktiviteter. Blant annet har det vært gjennomført skøyteløp og
friidrettsstevne inkludert medaljeutdeling med stor suksess. Laget ledes av Jon Haugenes og Audun
Solstad
Det er også opprettet ett allidrettstilbud for ny 1.klasse. Disse trener torsdager med fokus på
bevegelsesglede og ballek. Laget ledes av Stian Hogganvik, Olav Hogganvik og Runar Edvardsen
Årsberetning barneidrettsansvarlig:
Hver mandag arrangeres tilbudet «etter skoletid» for mellomtrinnet på Sandnes skole. Etter at
elevene har fått leksehjelp, er det fysisk aktivitet som står i fokus.
Pandemien har gjort sitt til at tilbudet ikke alltid har latt seg gjennomføre. Vi fortsetter med «etter
skoletid» fremover. Jeg trives veldig godt med ansvaret for tilbudet, og jeg har en oppfatning av at
elevene synes det er gøy.
I min rolle som barneidrettsansvarlig handler det fortsatt om å bli kjent med idrettslaget både
administrativt og sportslig, spesielt gjennom å avholde foreldremøter og planlegge arrangementer.

Årsberetning anleggsansvarlig
Dugnad ‐ div. arbeid på klubbhuset / idrettsanlegget. Året 2021.0
Som ellers i samfunnet har dette året også vært preget av korona. Noe idrettslaget har fått merke.
Allikevel har vi fått gjennomført div. dugnader / vedlikehold. Anlegget fremstår i dag som godt
vedlikeholdt / representativt.
Flg. dugnader / gjøremål kan nevnes:
Hele klubbhuset er ferdig malt. En stor jobb med gravemaskin med grøfting og grusing av
lysløypa. Leid inn lift og skiftet flere lys i lysløypa. Langsiden av banen inn mot fjellet er blitt ryddet
av gravemaskin.
Vask / storrengjøring av klubbhuset. 3 lastebillass med grus har vi fått av Tromøy frivillighetssentral
til sykkelløype. Utstyrsrom på klubbhuset har blitt ryddet, og nytt utstyr har blitt kjøpt inn av midler
fra Tromøy frivillighetssentral. Flere befaringer ang nytt bane lys.
Dybdal gård.
Det er en del som skal fikses og ordnes med anlegget. Det kan nevnes: Tømming av søppel både ute
å inne. Div. rydding, skifte lyspærer, vaktmestertjenester, utleie av klubbhuset, hvor undertegnede
er "klubbens mann" på dagtid.
Dugnadsånden er det heller "så som så med". Det er stort sett de samme hver gang, men vi griller å
har det gøy.
Kiosken har vi åpen så ofte det er behov.
Vi starter påny med ny dugnad nå i mai mnd., hvor jeg har en liste over ting som skal gjøres.
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Mvh. Birger Lassesen
Nestleder Tromøy IL / anleggsansvarlig.

Årsrapport hus og anlegg 2021
Hus og anleggsgruppa har bestått av en kvinne og tre menn. Vi har i tillegg hatt hjelp av Birger til å
organisere dugnad. Han har stilling knyttet til drift av klubbhuset. Styret har ansatt en til å vaske
klubbhuset regelmessig.
Wenche har tatt ansvar og holdt klubbhuset i utmerket stand innvendig!
Gruppa har bistått arbeidet i det daglige når behov på bygget og anlegget ellers har oppstått. Fiks av
låser på dør, tette doer, løse skilt, innkjøp og innhenting av anbud for innkjøp av nødvendig materiell.
En større innsats særlig angående lift til lysløype og veiledning av styret for valg av entreprenør i
lysløypas utbedring i høst har også vært av våre oppgaver. Birger har organisert dugnad og fått beiset
ferdig klubbhuset. Det er i kommende år fokus på banelys, hvor vi vil bistå med mye, samt at vi
arbeider mot å hjelpe klubben å finne en bedre løsning for snøbrøyting av anlegget og å vedlikeholde
skihytta i lysløypa en del.

Mvh
Thomas Skauen, leder anleggskomite.

Årsrapport for Skigruppa Tromøy IL
2021 har vært en fint år med givende treninger for store og små i skog og mark.
I år som i fjor følger vi skoleruta og kjører trening annenhver mandag fra 17.30‐18.30. Vårsesongen
avsluttes rundt påsketider og høstsesongen starter opp første uke etter høstferien. Vi er en
kjempefin gjeng med gutter og jenter i aldersgruppen 1.‐5. klasse. Siden i fjor har vi doblet antall
barn i gruppen med spesielt god rekruttering av 1. klassinger fra både Sandnes og Roligheten skole.
Det er også en positiv gjeng foreldre som stiller opp på trening og som ikke er redde for å ta i et tak.
Det er vi veldig glade for.
En spesiell takk til Gunnar Haugenes og Thomas Skauen som trår til og hjelper på trenersiden når det
trengs.
I perioder uten snø har vi som utgangspunkt at vi kjører rulleski og barmarkstrening annenhver gang.
Er det fine snøforhold innenfor ca 40 minutters kjøretid etterstreber vi trening på snø.
Barmarkstreningen foregår hovedsakelig i lysløypa med og uten staver. Da er det stort sett en
kombinasjon av kondisjon, stryke og teknikk innbakt i masse lek og moro.
Rulleskitrening har vi testet ut på ulike lokasjoner. Rundt fotballbanen/skateparken fungerer greit for
de minste, men de litt eldre trenger litt større utfordringer. Har også prøvd oss på den nye
sykkelstien borte ved Rørendal. Årets høydepunkt på rulleski må sies å være da vi ble invitert på
rulleski renn til Birkeland rulleski arena av Birkeland skiklubb. Våre små håpefulle sjarmerte de hardt
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satsende Birkeland ungdommen i senk, og våre tittet beundrende på heatene i ungdomsklassen. Det
var en fin tur for store små.
Trening på snø har vi hatt både i lysløypa her på Sandnes, Froland, Vegårshei og Myra. Noen turer
med bedre forhold og føre enn andre;)
Det er en robust gjeng som er spreke og blide uansett vær. De tar godt vare på hverandre og heier
hverandre frem med stor iver, både når vi har morsom hinderbane‐stafett ved ski‐bua og under de
litt tyngre treningene med intervall bakkeløp.
Vi er veldig takknemlige for og gleder oss til å prøve de nye klassisk rulleskiene som er bestilt.
Med Vennlig Hilsen Tara Helena Örbak‐Haugenes og Birgitte Holt
Årsrapport for badminton 2021
Badmintongruppa har bestått av:
Leder: Willy Kristiansen
Medlem: Erik Vågsnes
Medlem: Reidun Johansen
Sesong 2021.
Trening i Tromøyhallen Onsdager 18.00‐19.30 for de minste
Trening i Tromøyhallen Onsdager 19.30‐21.00 for voksne
Samt Mandager 20.30‐22.
Andreas Sjursø har tatt mye ansvar. Og vært primus motor for badminton.
Lite trening vårparten.
Noen få var der sporadisk
Høsten har det vært en stabil gjeng på trening
Roger,Andreas og Willy har prøvd og starte opp nybegynner kurs for de yngre.
Startet opp med seriespill høsten, trimligaen.
Stilte i mcDonalds cup imås 16‐17.10.2021
Andreas Sjursø, Tom Johnsen,Kenneth Rasmussen,Roger Fredriksen
Matheo Olsen Fredriksen u11 år
12.november stilte vi i åpen hall sør amfi
Andreas Sjursø
Øystein Vaagsnes
Willy Kristiansen
Hilsen Leder for Badminton gruppa:
Willy Kristiansen.
Trim for eldre (60+)
Eldretrimmen samler damer og herrer til fysisk aktivitet med strekking og
bøyning til toner av egnet musikk.
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En fast gjeng som har vært med i mange år, flere har falt av for alder og
sykdom, men det kommer alltid noen nye til. Stort sett stabilt frammøte. Totalt
kan det være godt over 20 personer hvis alle kommer.Varierte øvelser for ulike
muskelgrupper, 15 øvelser fortløpende i ca. 45 minutter med egnet musikk til.
Avslapping med kaffe etterpå, Kakeservering en gang i måneden. Noe som ikke
lot seg gjennomføre i 2021 på grunn av koronaepidemien og smittefaren. Dette
året har handlet mest om redusert antall deltakere, minst en meter avstand og
Antibac.
Deler av året måtte deltakerne deles i to grupper på max 10 personer, kl. 17‐18
og 18‐19, og fra oppstart i august max 20 personer. Avslutningen før jul ble
avlyst da nye og strengere restriksjoner ble påbudt på grunn av omikron.
Utdeling av årsmedaljer måtte utsettes til vi startet opp på nyåret.
Medaljekandidatene var:
‐ 10 år: Tore Gundersen
‐ 5 år: Tove Norman, Jens Arild Gundersen og Arild Gundersen
‐ 1 år: Gunvor Andersen og Signe Ramsdal
Februar 2022
Ole Stiansen (instruktør)

Årsrapport fra Tromøy IL løpeklubb
Ledere:
Liv‐Anna Folgerø, Arne Thorstensen og Steinar Fjeldberg
Løpeklubben ble opprettet i august 2020 etter initiativ og ønske om å løpe sammen med andre.
Dette som et alternativ til å drive med løpe‐aktivitet på egenhånd.

Trening og aktivitet
Klubben har faste treninger på torsdager, ofte med utgangspunkt fra klubbhuset.
Vi er et tilbud for alle som liker å løpe i skog og mark og som løper regelmessig.
Det har i 2021 vært et oppmøte på 10‐15 på hver trening. Vinterstid 4‐8 på treningene.
Facebook benyttes til å annonsere treningsinnholdet.
Treningene er varierte men terrengløping står allikevel i fokus. Mange av deltakerne løper gjerne
sammen på felles turer i helgene og ellers utenom de faste samlingene.

Målsetting
Lavterskeltilbud for alle som er aktive med å løpe og ønsker å løpe sammen med andre. Sammen
hjelper vi hverandre med å oppnå og forbedre egne personlige mål og utveksler tips og råd.
Klubben ønsker å kunne stille, på vegne av Tromøy IL, opp på offentlige konkurranse som for
eksempler Holmenkollstafetten.
Det gleder oss at «faste» løpere ikke bare kommer fra Tromøya og stiller opp på våre treninger.
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Vi ønsker en fortsatt vekst i aktivitet og ledergruppen vurderer hvordan vi utvikler klubben videre
samtidig som vi holder det uformelt.
Vennlig hilsen
Liv‐Anne, Arne og Steinar

Årsrapport fra festkomiteen 2021
Festkomiteen 2021 (uendret fra 2019)
Leder: Steinar Fjeldberg
Medlemmer: Filip Adrian Sørensen, Stian Hogganvik
Festkomitéen er en gruppe som i hovedsak bistår klubben på regelmessige tilstelninger som
basarene og nissemarsjen. Samtidig er vi en ressurs for andre grupper i klubben som ønsker hjelp
ved arrangementer.
Inneværende år har det vært lite aktivitet grunnet pandemien vi alle er berørt av. Covid‐19
situasjonen og nedstenginger i samfunnet har gjort at Tromøy IL ikke har kunnet arrangere
mange av aktivitetene våre pga. avstandsreglene.
Vi gjennomførte et arrangement i år
25. november Nissemarsj
Ansv: Alle + ekstrahjelp – takk til alle.
Marsjen gikk i år rundt lysløypen. Vi hadde i år med oss nisser og alver som skapte stemning i
skogen rundt løypen. Som tidligere serverte vi varm grøt og drikke etter turen.
Været var godt og det ble konsumert ca. 60 kg grøt.
Nissen kom i år også med kalender til de minste barna. Det har blitt en tradisjon som mange venter
på. Vi var glade for endelig å kunne arrangere aktivitet for nærmiljøet. Vi koste oss med bål,
musikk og lys.
Komiteen har i år ikke avhold planleggingsmøter.
Festkomiteen ønsker å representere klubben på best mulig måte.
Kontakt oss gjerne om du trenger hjelp til noe i forbindelse med et arrangement gruppen din ønsker
å gjennomføre.
2022 ser ut til å bli et mer «normalt» år og tror klubbens aktiviteter og arrangementer tar seg opp
igjen. Vi er klare for å ta fatt på oppgavene igjen etter 2 ufrivillige «hvileår»
Vennlig hilsen
Festkomiteen v / Steinar Fjeldberg
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Sak 10 – Regnskap og Revisjonsberetning 2021
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Kontrollutvalgets beretning for 2021
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Tromøy Idrettslag sin beretning.
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig

at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus
på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget

skal

påse

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta
regnskapsrevisjon.
Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet
det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre og daglig
leder. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er
stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot
avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår.
Balansen viser idrettslagets verdier og disse verdiene er kontrollert mot underliggende dokumentasjon. Alle
balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er av betydning for å
bedømme idrettslagets stilling og resultat.
Regnskapet viser et overskudd på kr 111 958, og ved årsavslutning 2021 økte den frie egenkapitalen med kr
111 958.
Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:



Gjeldsnivået ligger godt under kapitalbeholdningen og soliditeten i klubben er tilfredsstillende.



Gjeldsnivået skylds en fremtidig avsetningsforpliktelse til kostnader vdr. nytt kunstgress.



Banksaldo representerer t kontoer i Sparekassen.



Tromøy IL leverer et årsoverskudd på KR 111.000 i 2021 mot 114.000 i 2020 på KR 146.000. Det er
en reduksjon på 5%. Dette skyldes i hovedsak reduksjon økt offentlig tilskudd og reduksjon i
lønnskostnader.

Sak 11 – Budsjett 2022
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Sak 12 – Endringer av prismatrise for medlemskap +
treningsavgift
Etter kurs og veiledning i norges idrettsforbunds systemer for medlemskap og fakturering av
dette, har vi fremdeles alt for store ressurser i bruk på å rydde opp i medlemskap. Feil‐
fakturering og misforståelser, samt at bruker‐håndtering og administrering av systemet ikke
helt går hånd i hånd gjør dette til en krevende oppgave å påta seg og å klare å holde gående
med over 400 unike medlemskap.
Hovedutfordringen er familiemedlemskapene. Det blir her mange unike forgreninger, som
skal inngå i lik faktura, med redusert betalingsmatrise. Familier er så mye ulike variasjoner at
å holde dette samlet, og da særlig ved familie‐endringer, gjør at styret og medlemsansvarlig
innstiller idrettslaget til å kutte ut familiemedlemskapet. Også i tråd med krets og nasjonale
anbefalinger for dette.
Vi foreslår å gjøre hvert medlemskap unikt, uavhengig av husstandsmedlemmer eller andre
familieforgreninger. Dette vil gi oss og medlemmene mye bedre oversikt og ta mye mindre
tid å betjene for alle.
Styret ser også at vi per i dag har økende utgifter, særlig i form av strøm og vedlikehold etter
og for bruk av anlegget og ønsker å justere matrisen i tråd med dette.
Vi vet også at etterspørselen om støttemedlemskap er stor, så vi ønsker å innføre denne på
nytt i håp og ytterligere voksende medlemsmasse, som igjen vil bety mye for søknad om
tilskudd og midler fra offentlige og andre tilskuddstilbydere.
Foreslått ny prismatrise fra 2023:
Medlemskap:
Medlem i gren
Støttemedlem/frivillig aktiv(trener, gruppeleder osv):

900,‐ pr år
300,‐ pr år

Ved medlemskap gjelder klubbrabatter, rabatt på leie av klubbhus og invitasjon på alle
arrangementer.

Treningsavgift:
Trimrom:

1000,‐ pr år

Dette vil gjøre deltakelse enklere og mer tilgjengelig. Ved ytterligere behov enn utifra dagens
standard, vil hvert lag selv måtte arbeide for inntjening (dugnad) til dette. Styret vil være
veiledende og ta dette i betraktning ved behov og forespørsel.
Styret, medlemsansvarlig
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