Styrets årsberetning 2018 Skreia IL
Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning:
ARBEIDSUTVALGET
Leder
Nestleder
Leder marked/spons
Leder arrangement
Leder anlegg
GRUPPELEDERE
Leder håndball
Leder volleyball
Leder fotball
Leder bueskyting

Varamedlem

Janicke Gonstad (til 01.08.18)
Gaute Glemmestad (konstituert leder fra 01.08.18)
Torje A. Sulland
Tone Østerud
Arild Buflaten

Kim Roar Pedersen
Fredrik Myhre
Laila Hatlelid Nilsen
Gøran Gjetmundsen (til 01.09.18)
Arve Mosand (konstituert fra 01.09.18)
Ida Helene Braastad Balke

ADMINISTRASJON/ANSATTE
Daglig leder
Vidar Buflaten
Rengjøring
Dorota Pirsaska (til 31.12.18)
REVISORER
Svein Nielsen og Jan Børge Helland
VALGKOMITE
Terje Alund
ÆRESMEDLEMMER
Rudolf Hølstad †
Karl Larsen †
Hermann Arvesen †
Paul Skramstad †
Leif Nilsen †
Alf Gjestvang †
Tonny Sundbakken
Svein Erik Rognlien

Ingrid Hjell

Espen Bjerregård

Helge Aaslund †
Erling Alfstad †
Alfred Balke †
Arne Arnesen †
Terje Laeskogen †

Kasper Hølstad †
Hjørdis Pedersen †
Alf Buflaten †
Paul Aas †
Torleif Sundbakken †

Bjørg Skjelstad
Odd Erik Sundbakken

Arvid Buflaten
Torfinn Rødningsby

Antall medlemmer ligger på ca 650, hvorav ca 400 aktive utøvere og 80 trenere/lagledere

STYRET/AU
I 2018 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU møter.
Vidar Buflaten er idrettslagets daglige leder og har ansvaret for klubbens generelle drift.
Daglig Leder har spesielt ansvar for drift av regnskapssystem i samarbeid med
Økonomitjenester Innlandet A/S (Trond Østerud). Oppfølging av medlemsregister, med
innbetalinger av medlemskontingenter og aktivitetsavgifter er også en stor oppgave for
daglig leder. Komiteer og grupper har administrativ støtte fra Daglig Leder. Med positiv
utvikling både i medlemsmasse og sportslig aktivitet er Daglig Leder en viktig rolle for
klubbens drift.
Ved forrige årsmøte ble Janicke Gonstad valgt til ny styreleder i idrettslaget. På
forsommeren ble hun ansatt som daglig leder i NFF Indre Østland (fotballkretsen) og måtte
derfor si fra seg vervet som styreleder i idrettslaget. Vi takker Janicke for enorm jobb for
idrettslaget gjennom mange år og ønsker lykke til i den nye jobben. Gaute Glemmestad ble
konstituert som ny styreleder frem til årsmøtet 2019. På ettersommeren trakk Gøran
Gjetmundsen seg som leder bueskyting, Arve Mosand ble konstituert som leder frem til
årsmøtet 2019
2018 har vært nok et aktivt år for Skreia IL. Vi kom endelig i mål med bygging av ny tribune,
etter en noe famlende start. Dugnadsgjengen var i overkant ivrige, og satte i gang før formell
tillatelse var gitt fra kommunen. Vi ble «truet» med opptil kr.50.000,- i bot (har vel ikke fått
beskjed om at «trusselen» er trukket tilbake), fordi vi startet opp før godkjennelse. Etter en
lang og pinefull ventetid fikk vi endelig klarsignal og resultatet kan vi nå se. I tillegg til
dugnadsgjengen må vi rette en stor takk til Atle Tømta, Landheim og ikke minst Smitec for all
hjelp og støtte slik at dette prosjektet kunne gjennomføres.
Vi sliter fortsatt noe med «innkjøringsproblemer» rundt varmen på kunstgressbanen, det er
mye synsing og mange meninger/teorier, men det jobbes kontinuerlig med saken.
Forøvrig har vi et stort anlegg som krever mye dugnadsinnsats, både inne og ute.
Vi får fortsatt betalt fra kommunen for å klippe i Skreia sentrum.
Idrettslaget har stor sportslig aktivitet og vi ser positive ringvirkninger av å ha seniorlag både
i håndball og fotball. Dette krever mer innsats både menneskelig og ikke minst økonomisk,
og uten våre trofaste sponsorer/bidragsytere hadde ikke denne aktiviteten vært mulig.
Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for støtten og spesielt generalsponsor Totens
Sparebank
22 sept arrangerte vi familiedag på Skreiaplassen, med veldig mye folk og yrende liv. Det var
mye sportslig aktivitet, men også et andeløp i elva som vi arrangerte sammen med Lions
Østre Toten. Dette har vi tenkt skal bli en årlig tradisjon.
I tillegg til aktivitetsavgifter, medlemskontingenter og sponsorbidrag er klubben helt
avhengig av positiv dugnadsinnsats fra medlemmene. Vi har nå landet på noen
inntektsbringende tiltak som krever den enkeltes innsats. Boklotteri, salg av Andelodd og
Julekalender. I tillegg har Oktoberfesten blitt en god inntektskilde som krever mange
dugnadstimer. Vi fortsetter også med fyrverkerisalg.

Det er også en stor jobb å holde alle dokumenter, hjemmeside, facebook osv oppdatert til
enhver tid, men vi prøver så godt det lar seg gjøre.
Når det gjelder sportslig aktivitet henvises til gruppenes rapporter, men nevner gledelig
opprykk til 5 div for herrer senior fotball, 7 medaljer i NM for bueskytterne, etablering av
ungdomsgruppe i volleyball og 3 div laget i håndball som er på god vei mot opprykk til 2 div.
Forøvrig ser vi frem til et positivt samarbeid med Kolbu/KK i ungdomsfotballen, samarbeid er
viktig for å gi best mulig tilbud til flest mulig.
Vi mener å ha god styring på økonomien, og viser forøvrig til vedlagte økonomirapport.
Mål 2019
Det er viktig å videreutvikle gode rutiner knyttet til daglig drift og gjøre hverdagen enklere
for våre mange frivillige, ansatte og aktive medlemmer. Dette er en kontinuerlig jobb som vi
må holde tak i hele tiden. Daglig leder er en sentral person knyttet til dette.
Sportslig er det viktig å kvalitetssikre arbeidet med barn og ungdom ytterligere, gjennom
fokus på skolering av trenere og ledere.
Anlegget har de siste årene fått et betydelig løft, spesielt utendørs. Vi jobber videre med
prosjekt knyttet til tribunløsning ++ i Skreiahallen. Vi må også finne enda bedre løsninger for
drift av anlegget.
Styret i Skreia IL vil få takke alle engasjerte og aktive medlemmer og venner av idrettslaget
som enten sportslig, økonomisk, ved gaver, dugnader eller på en annen måte har bidratt til
nok et godt år for idrettslaget i 2018.
En stor takk til alle sponsorer og samarbeidspartnere. Tusen takk!
Skreia, 25 februar 2019
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Gaute Glemmestad
Konst. styreleder

Torje A. Sulland
leder marked/spons
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leder arrangement
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leder fotball
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leder volleyball

Kim Roar Pedersen
Leder håndball
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konst. leder bueskyting

Ida Helene Braastad Balke
varamedlem

Vidar Buflaten
Daglig leder

