Styrets årsberetning Skreia IL 2020
Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning:
ARBEIDSUTVALGET
Leder
Nestleder
Leder marked/spons
Leder Økonomi
Leder anlegg
GRUPPELEDERE
Leder håndball
Leder volleyball
Leder fotball
Leder bueskyting
Varamedlem

Tom Bjerregård
Gaute Glemmestad
Lars Braastad
Tone Østerud
Arild Buflaten
Ida Helene Braastad Balke
Ole Martin Sandberg
Svein Nielsen
Arve Mosand
Johanne Oppegaard Sulland

ADMINISTRASJON/ANSATTE
Daglig leder 50%
Vidar Buflaten
Renholder 20%
Aleksandra Vorobjova
KONTROLLUTVALG
Roger Øversveen - leder
Tone Skjelstad – medlem
Jan Børge Helland - medlem
VALGKOMITE
Terje Alund - leder
Ingrid Hjell - medlem
Kristian Engen - medlem
Espen Bjerregård (varamedlem)
REPRESENTASJON/VERV
NIFs lovutvalg
Østre Toten Idrettspark
Bueskytterregion Innlandet
Bueskytterregion Innlandet
NFF Indre Østland
Kretsting NFF Indre Østland

Ida Helene Braastad Balke – medlem
Torje A. Sulland – styremedlem
Heidi Leira Brodshaug – styremedlem
Tom Martinsen - varamedlem
Torje A. Sulland – styremedlem
Svein Nielsen - Dirigent
Terje Alund og Tone Østerud – delegater
Vidar Buflaten - observatør

Forbundstinget NFF
Årsmøte Idrettsrådet

Vidar Buflaten - observatør
Gaute Glemmestad - delegat

ÆRESMEDLEMMER
Rudolf Hølstad †
Karl Larsen †
Hermann Arvesen †
Paul Skramstad †
Leif Nilsen †
Alf Gjestvang †
Tonny Sundbakken
Svein Erik Rognlien

Helge Aaslund †
Erling Alfstad †
Alfred Balke †
Arne Arnesen †
Terje Laeskogen †
Ragnhild Hølstad †
Bjørg Skjelstad
Odd Erik Sundbakken

Kasper Hølstad †
Hjørdis Pedersen †
Alf Buflaten †
Paul Aas †
Torleif Sundbakken †
Arvid Buflaten
Torfinn Rødningsby

Antall medlemmer er nå 694, hvorav 457 aktive utøvere og trenere/lagledere.
STYRET/AU
Det har blitt avholdt 7 styremøter, 2 styreseminarer og årsmøte i 2020.
Det er viktig for styret å påse at klubbens visjon og målsettinger følges i det daglige, og
Skreia IL skal tilrettelegge for idrett i et trygt og godt miljø. Vi skal gi lokalsamfunnet, spesielt
barn og ungdom et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både
medlemmer, trenere, lagledere og foreldre. Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for
glede og gode holdninger, både under konkurranse, trening og i andre sammenhenger.
Året 2020 har vært et meget spesielt år for Skreia idrettslag, for på grunn av COVID-19
stanset Norges Idrettsforbund all organisert idrett 12. Mars, og Skreiaplassen ble stengt for
både organisert og uorganisert aktivitet, og så vidt vi vet er det første gangen siden andre
verdenskrig at dette har skjedd. Våre Bueskyttere var de som først kunne starte opp igjen
med organisert trening fra 2. April, og tirsdag 14. April kunne vi åpne opp for fotball trening
for våre lag, og torsdag 14. mai åpnet vi Norgeshushallen for organisert trening.
Styret vil takke alle trenere, lagledere, spillere og foreldre for måten de har håndtert denne
vanskelige situasjonen på. Alle har vært flinke til å følge pålagte regler og rutiner, og ved
hjelp av dette unngått at mange har blitt smittet eller syke. Fokuset har vært å gjennomføre
så mye aktivitet som mulig innenfor de gjeldende retningslinjene vi til enhver tid har mottatt
i forbindelse med COVID-19, og det har vi lykkes godt med.
I hovedstyret har vi hatt god aktivitet for å sikre forsvarlig drift av klubben slik at vi kan
opprettholde ønsket aktivitetsnivå. Det å kunne tilby og gjennomføre den gode sportslige
aktiviteten vi gjør, krever økonomiske midler. Budsjettering og ikke minst det å forholde seg
til vedtatt budsjetter er en viktig oppgave for styret. På grunn av covid-19 har vi måtte avlyse
mange inntektsbringende tiltak som familiedag, andeløp og Oktoberfest. Vi har hatt fokus på
å både redusere våre kostnader, men også å benytte oss av støtteordningene som har
kommet på grunn av den pågående pandemien. Et annet viktig fokusområde har vært å se
etter andre inntektskilder for å sikre og opprettholde en sunn økonomi i idrettslaget. I tillegg

må vi selvfølgelig rette en stor takk til våre sponsorer med vår generalsponsor Totens
Sparebank i spissen.
Det å opprettholde og videreutvikle det flotte anlegget vårt er helt nødvendig for å kunne
tilby sportslig aktivitet, og her gjør Arild Buflaten som er leder av anlegg en veldig god jobb
sammen med dugnadsgjengen. I 2020 ferdigstilte dugnadsgjengen den nye tribune i hallen,
renovert garderobene oppe i sportshytta, byttet alle avløpsrør i sportshytta i tillegg til de
løpende oppgavene. En stor takk til dere som bidrar med denne viktige jobbinga!
Daglig leder, Vidar Buflaten i samarbeid med leder økonomi Tone Østerud er veldig viktige
for å følge opp regnskap og budsjett. De er også veldig sentrale når det gjelder
inntektsbringende tiltak og aktivitets- og medlemsavgift.
Skreia IL har i 2020 gjennomført allidrett for aldersgruppen 4-7 år. Aktiviteten ble stoppet
medio mars 2020 grunnet covid 19. Oppstart høsten 2020 ble uke 43, men dessverre måtte
aktiviteten tas ned i flere perioder frem mot nyttår grunnet covid 19. Totalt har ca 25 barn
vært innom allidrett i 2020. Mari Buflaten, Heidi Buflaten, Marthe Hjelmtvedt, Nora
Sønsteby og Ane I. Haugen har vært instruktører.
Vi gratulerer Silje Eklund (gull) og Tone Brodshaug (bronse) med flott innsats og resultater i
NM halvmaraton i oktober. Begge løp i klassen kvinner 40-44 år og representerte Skreia IL.
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 annen måte har bidratt til nok
et godt år for idrettslaget i 2020.
Styret vil også rette en stor takk til alle sponsorer og samarbeidspartnere.
Skreia, 10 februar 2021
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