ÅRSBERETNING ARNADAL IL 2015
Hva har hovedlaget gjort i 2015? Møtevirksomhet og innhold
Hovedlaget har avholdt fire møter i styret i 2015, i tillegg til årsmøte i februar. Vi har avviket
noe fra møteplanen, og har i tillegg avholdt et ekstra møte for å forsøke å få orden på
treningsbanen.
Følgende undergrupper har avholdt årsmøter før hovedlaget sitt, og innrapportert regnskap for
2015; O-gruppa og fotballgruppa. O-gruppa har meldt egen sak om opphør av gruppen inn til
årsmøtet, som tas i egen sak senere. Arnadal-klubben har vært hvilende dette siste året, og har
derfor ikke avholdt årsmøte eller innrapporter til hovedlaget. Barneidretten har også vært
hvilende, og hovedlaget har ikke mottatt årsmelding eller regnskap i skrivende stund.

Aktiviteter gjennom året
Året startet med utdeling av pokaler og diplomer for poenglangrenn. Dette ble for første gang
gjort alene, da styret bestemte å vente med basar til høsten. Mange spente barn dukket opp, og
diplomer ble utdelt. Det ble også solgt noe kioskvarer til inntekt for idrettslaget.
Årsaken til endring av tidspunkt for basaren var at grendelag i nærområdet også har basar på
våren, og det har derfor vært vanskelig og skaffe gevinster – vi har konkurrert. Dette synes vi
er unødvendig. Basaren ble arrangert med teaterforestilling av Trollebollene og var en stor
suksess. Mange store og små møtte opp, og mange penger kom i kassa. Vi kjøpte inn en del
gevinster, fordi det ikke lenger er like enkelt å få gevinster fra butikker. Midlene fra basaren
går inn i driften av idrettslaget, og medlemmene får glede av disse ved treningstilbud i haller
og gymsal, akebrett og skøyter til utlån. Takk til gjengen som solgte lodd, skaffet til veie
premier og gjennomførte en fin kveld hvor flere i lokalmiljøet var samlet sosialt. Kling i kassa
med et solid overskudd ble det også!
Nyttårsball klarte ikke hovedlaget å arrangere på nyåret 2016.
A-visa har som planlagt, blitt utgitt to ganger i løpet av 2015. Mål for 2015 har vært og få til
et bedre system for sponsing og innbetaling av dette, med en egen sponsorgruppe. Bjørg og
Lars Harald har hjulpet med utsending av regninger for annonser, og dette har fungert mye
bedre enn tidligere år – denne gangen betalte alle som skulle. Sponsorgruppen er i gang med
arbeidet, og selger annonser og reklameskilt til mulig interesserte i området. Mer informasjon
om dette i egen sak siden i møtet.
Medlemsregisteret har AIL innført, men fremdeles med noen utfordringer; det er mange som
ikke får logget seg på og betalt på denne måten, og Lars Harald har vært nødt til å skrive ut og
levere regninger til de som ikke har registrert e-post, samt sendt regninger på epost til flere.
Dette er videre arbeid i 2016: innhente epost-adresser slik at regninger og purringer kan
sendes på epost. Det vil likevel være nødvendig å levere regning i posten til enkelte, som ikke
har epost men som ønsker å være støttemedlemmer. Dette er også viktige medlemmer for
idrettslaget. For 2015 hadde vi som mål om å øke antall medlemmer til 300 – det har vi klart!
Vi er nå 301 medlemmer i idrettslaget. Takk til Lars Harald som gjør en formidabel jobb med
medlemsregisteret og kontroll av regninger osv. Uvurderlig for laget!
Dugnader er vi ikke redde for i idrettslaget, og de har vært godt besøkt. Hovedlaget har vært
tydelige til undergruppene på hvor mange de forventer at skal dukke opp fra undergruppene,
og det har de gjort! Det er også opprettet en egen arbeidsgruppe med Ole Christian Dalseth i
ledelsen, som vil jobbe videre med å skaffe dugnadsfolk i grenda slik at treningsbanen blir i

orden og kan brukes til neste sesong. Anbud innhentes og planer legges – dette er hovedsaken
til hovedlaget kommende sesong; treningsbanen må i drift igjen! Det koster mye å sette
arbeidet bort til anleggsfirma, det er sjekket ut. Derfor må dugnadsinnsats til!

Takk!
Hovedlaget ytrer en stor takk til alle dere som gir et bidrag til lokalsamfunnet og trivselen for
oss som bor her. TAKK! Deres bidrag, lite eller stort, er av stor betydning for Arnadal
idrettslag. Uten dere er det ikke mulig å ha et aktivt lag med fornøyde medlemmer. Uten dere
hadde ikke vårt anlegg vært så godt holdt som det er!
Og om du kjenner noen som trenger å bli kjent med flere i idrettslaget – gi oss beskjed – det
er alltids behov for en trener eller 10!

