Måloppnåelse 2016
Mål 1
7-er banen er førsteprioritet! Den skal opp å gå så fort som mulig. Ole Christian driver arbeidet videre.
Resultat
Ole Christian har jobbet med saken, og 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. Vi starter opp å jobbe på banen våren 2017.

Mål 2
Utrede kostnader tilknyttet Visma: Redusert post pga endrede rutiner? Nye styret vurderer om styret
skal økes med en person til, kasserer, som kan gjøre noe av arbeidet vi nå betaler Visma for, og
avlaste leder. Vi må beholde Visma for regnskapsføring og budsjettering, slik at alt går riktig for seg.
Resultat
Vi har avsluttet samarbeidet med VISMA, gjeldende fra 010117. Marianne Maurbråten Sørsdahl skal
føre regnskap for oss. Hun får 10.000 for dette i året.

Mål 3
Undersøke pris på nytt sporlager og vurdere innkjøp.
Resultat
Dette er ikke utført.

Mål 4
Lage gapahuk ved akebakken, Morten Hellehvammen i bresjen. Hovedlaget kjøper materialer og
jobben gjøres på dugnad til våren.
Resultat
Gapahuken er ferdigstilt. Morten har fått hjelp fra flere personer og han har også skaffet mye av
materialene gratis. Vi har også fått støtte til Gapahuken fra Andebu Sparebank.

Mål 5
Fylle på plastkuler i ballbingen. Hans Olav Wåle har en halv storsekk igjen, kontakt han så bringer han
den til ballbingen når det skal gjøres.
Resultat
Ble utført på vårdugnaden. Halvparten av kulene ble brukt, resten kjørt tilbake til Hans Olav Wåle.

Mål 6
Utarbeide visjoner og verdier for Arnadal idrettslag.
Resultat
Dette er ikke jobbet med i år.

1

Mål 7
Reforhandle avtale med Andebu sparebank i løpet av 2016. Hva ligger i avtalen? Hvor mye støtte får
vi? Hvilken annonsering forlanger de? Er det rimelig?
Resultat
Avtalen er reforhandlet og gjelder for tidsrommet 01.04.16 – 31.03.18. Vi får utbetalt en engangssum
på kr 12.500 i året. I tillegg kan vi søke om 5.000,- ekstra til et bestemt formål.
Annonsering:
- Bruk av Andebu Sparebank sin logo på alle brevark og målkort
- Skiltreklame på bane/i lokalet

- Reklame på nettside (180x220 px)
- Reklame på speakertjeneste o.l. ved alle arrangementer hvor dette er mulig
- Reklame i A-visa
- Reklame vedlagt fakturautsendelse
- Reklame på alle drakter og overtrekksdresser

Mål 8
Sponsorgruppa videreføres.
Resultat
Sponsorgruppa er videreført fra året før. Jobbet på våren 16 med å få på plass flere avtaler.

Mål 9
Utgi A-visa to ganger i løpet av 2016.
Resultat
A-visa er utgitt 2 ganger i 2016.

Mål 10
Gjennomgang av instruksene til områdeledere. Hvordan følges det opp? Hvordan rapporterer de til
hovedlaget?
Resultat
Dette er ikke jobbet med foreløpig.

Mål 11
Arnadal-klubben skal opp å gå igjen.
Resultat
Klubben er ikke startet opp igjen fordi det ikke har vært noen frivillige til å dra i gang.
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Mål 12
Følge opp kravet om politiattest for trenere.
Resultat
Dette arbeidet er startet opp og videreføres til neste år.

Mål 13
Skiluer med AIL-logo selges fra hovedlaget (forslag fra områdeleder akebakke).
Resultat
Styret har valgt å ikke selge luer med logo i år.

Mål 14
Sjekke ut klokke på vegg idrettshuset som viser klokke og temperatur. Hva koster dette?
Noen som kan sponse oss med en slik (forslag fra områdeleder akebakke)?
Resultat
Styret har ikke sjekket ut hva dette koster.

Mål 15
Male vedboden på vårdugnaden.
Resultat
Dette er ikke gjort.

Mål 16
Reol i gangen til garderobene i kjelleren til skøytene.
Resultat
Dette er ikke gjort.

Mål 17
Arrangere basar og nyttårsball i 2016.
Resultat

Det er blitt arrangert basar. Det er ikke blitt arrangert nyttårsball i 2016. Det var ingen
frivillige som tok på seg å arrangere.
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