ÅRSBERETNING ARNADAL IL 2016
Møter
Hovedlaget har avholdt et ordinært årsmøte i februar og to ekstraordinære årsmøter, et i mars
og et i juni. Valgkomiteen klarte ikke å få på plass en ny leder før juni og vi hadde derfor
ekstraordinært årsmøte for å velge Lina Bringsli som ny leder. Det har i tillegg vært åtte
styremøter i løpet av året.

Aktiviteter gjennom året
A-visa
A-visa har som planlagt blitt utgitt to ganger i løpet av 2016. I år har vi valgt å trykke Avisa
på rimeligere papir for å spare penger.
Dugnadsarbeid på anlegg
Styret har organisert dugnad vår og høst for vedlikehold, generell rydding og vasking av
idrettshuset og uteområde. Godt oppmøte på begge dagene. Tusen takk for flott innsats fra
medlemmene som har stilt opp!
Gapahuk
Det er bygget en gapahuk i akebakken. Dette er et fint tilskudd til anlegget. Morten
Hellevammen har stått i bresjen og har fått god hjelp fra flere andre, både med graving,
bygging og gratis materialer. Tusen takk til alle sammen!
Balløkka
Det er jobbet iherdig med å få i orden balløkka/fotballbanen, som ikke har vært i bruk på et
par år på grunn av dårlig dekke. Ole Christian Dalseth har hatt ansvaret. Har hatt møter med
Inger Line Birkeland i kommunen, Søknad er sendt inn og godkjent av fylkeskommunen.
Det er 3 andre søkere fra Stokke kommune, og vi ligger nå som 3. prioritet.
Dette betyr dessverre at vi mest sannsynlig ikke får penger i år. Dette får vi svar på i Juni.
Det er ikke noe problem å søke til neste år, da bruker man bare samme søknad, om det ikke er
noen forandringer. Inger Line Birkeland hjelper oss med dette.
I tidligere år har man da kommet høyere opp på prioriteringslisten. Hvordan det blir etter
kommunesammenslåingen er usikkert.
Basar
Basaren ble arrangert i november. Dette er et flott tiltak som klarer å samle veldig mange
mennesker en fredag kveld – det var fullt på idrettshuset av både voksne og barn. Lodd ble
solgt både i forkant og på selve basaren. På kafeen ble det blant annet solgt pølser, kaker,
popcorn, kaffe og brus. Det var underholdning av en tryllekunstner, noe som var stor suksess,
spesielt for de yngste. Mange frivillige stilte opp og gjorde en solid innsats både før basaren
med organisering, å få tak i premier, bake kaker og selge lodd, og under selve basaren med å
selge lodd, stå i kiosken, stå i fiskedammen og som premieopproper, flere var med og ryddet
til slutt.
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Salg av papir
Det er for første gang prøvd å selge toalettpapir og tørkepapir for å skaffe penger til
idrettslaget. Planen er å ha salg to ganger i året, høst og vår. Første salgsrunde var
månedsskiftet oktober/november. Lars Harald har laget digitale bestillingslister, og papiret ble
betalt enten kontant ved levering, med Vipps eller med bankkort i forkant. Dette har fungert
bra. Vi har reklamert via Facebook og hjemmesiden til Arnadal IL. Styret evaluerer ordningen
når vårsalget 2017 er gjennomført.
Mandagstreningen
I løpet av 2016 har 18 ivrige damer vært innom mandagstreningen. Treningen har foregått
hver mandag på idrettshuset. Vi startet opp i januar, og har holdt på gjennom hele året bortsett
fra i sommerferien. Instruktør har vært Ragnhild Bruheim. Treningene har vært varierte, og
inneholdt Core-bar øvelser, styrke- og kondisjons trening.
Fotballgruppa
Se eget vedlegg fra fotballgruppa
Poenglangrenn
Årsberetning Poenglangrenn/ Telenorkarusell sesongen 2015/16.
Det er arrangert 3 telenorkarusell/ med løping i desember 2015 (siden det var snømangel.) Her
ble det tilsammen 26 startende.
Først den 22.01.16 ble det første poenglangrenn/ Telenorkarusell med ski gjennomført med 40
deltakere. Ett renn ble avlyst p.g.a. sterk kulde.
Det meste av snøen smeltet igjen, men heldigvis ble det mer snø senere, og vi kunne arrangere
2 renn til; 6 og 13 mars. Da stilte det henholdsvis 16 og 20 deltakere.
Totalt denne sesongen har 50 barn og 3 voksne deltatt på telenorkarusellen 2015/16.
Skifte av regnskapsfirma
På grunn av store utgifter på regnskapsføring har AIL avsluttet samarbeidet med Visma
regnskap fra 31.12.2016. Marianne Maurbråten Sørsdahl skal føre regnskapet fra 01.01.2017.
Marianne er i styret og skal gjøre dette for en god pris.
Innføring av Vipps og Mcash
AIL har innført bruk av betalingssystemene Vipps og Mcash. Dette har foreløpig blitt brukt
ved loddsalg, i kiosken på basaren og ved fotballkamper, og ved salg av papir. Har fungert
bra.

Søknad om midler
Lokale aktivitetsmidler(LAM)
Det ble søkt om penger til diverse utstyr og aktiviteter og vi fikk et tilskudd på kr. 15.000 i
tillegg til penger vi får for de yngste medlemmene.
Sparebankstiftelsen DNB
AIL ble innvilget ca 50.000 til balløkka.
Andebu sparebank
AIL fikk pengegave fra Andebu sparebank til bygging av gapahuken.
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