Årsmelding 2020 Gran IL - Hovedstyret
Hovedstyret har i perioden april 2020 – mars 2021 hatt følgende
sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Gisle Berget
Gunnar Haslerud
Karianne Hagen
Marianne Hole
Atle Esperum
Elisabeth Kolstad

I tillegg deltar gruppeledere og daglig leder på styremøtene.
Valgkomite har vært:

Anita Skogheim (leder)
Bjørn Woxen Stubberud
Birgit Fladby
Ingun Indset

Kontrollkomite:

Ole P Hval
Wenche Sundfær
Roy S Torheim (varamedlem)

Hovedstyrets arbeid

Det er gjennomført 6 møter, og behandlet ca. 50 saker.
Året har vært veldig spesielt som følge av koronapandemien. Sportslig aktivitet ble dessverre sterkt
redusert. Flere møter er gjennomført digitalt. De øvrige med god avstand. Det ble planlagt et 75 års
jubileum, men dette ble avlyst som følge av smittevern- regler/-hensyn. De viktigste områdene for
hovedstyret har, foruten å legge til rette for sportslig aktivitet innenfor smittevernregler, vært
anleggsrehabilitering, økonomiforvaltning, samt påbegynte prosesser for ansettelse ny daglig leder
og klubbens strategi.

Aktivitet

Gran IL har 741 medlemmer med aktivitet innen 9 undergrupper. Fotball, turn, ski, svømming, tennis,
volleyball, badminton, klatring og barneidrett. Vi skal gi et mangfoldig idrettstilbud til alle
aldersgrupper og ulike nivåer. Vi vil ha med så mange som mulig, lengst mulig.
Året vi har lagt bak oss, ble ikke som planlagt. All sportslig aktivitet stoppet opp i mars 2020. Senere
delvis gjenåpning, men arrangement og konkurranser ble avlyst og / eller redusert. Her vises det til
de respektive gruppers årsmeldinger.

Anlegg & rehabilitering

Idrettsbygget har i løpet av 2020 fått en oppgradering. På terrasse og svalgang har det endelig blitt
lagt skiferheller. Et arbeide vi har hatt ønsker om å få gjort i mange år, som vi nå endelig fant oss råd
til. I tillegg ble det gjort en omfattende rehabiliteringsarbeid i alle dusjer. Setninger i bygget hadde
ført til sprekker og andre skader på fliser både på gulv og vegger. For å unngå vannskader ble store
arealer lagt om.
Også dette året har dugnadsgjengen gjort en formidabel innsats med å holde anlegget i orden.
Tradisjonelle oppgaver som grasslått gjennom hele sommeren, utlegging av fiberduk om høsten og
oppsamling av granulat om våren er de nå blitt veldig drevne på. Ekstra i år har vært demontering og
montering av rekkverk glass i forbindelse med skiferleggingen. Rapporten for året beretter om 21
frammøter og 424 timer med dugnad. Gjengen teller nå totalt 14 mann.
Det er behov for rehabilitering av anlegg. Vi er berettiget spillemiddelstøtte, da Idrettsparken nå er
10 år. Følgende rehabiliteringsplan, med prioritering, er vedtatt. Spillemidler er søkt.
1.
2.
3.
4.
5.

Kunsgressbane 1
Tennisdekke
Kunsgressbane 2
7- er bane
Sagvollstallen

En prosjektgruppe for «kunstgressbane 1» er godt i gang med anbudsinnhenting / forberedelser, og
planen er skifte av dekke i løpet av året. Samme med tennisdekke. Vi må forskuttere spillemidler, og
videre framdriftsplan må gjennomføres i forhold til den økonomiske situasjon.

Økonomi
Idrettslaget har i 2020 driftsinntekter på 7,4 mill. kr, mot 9,2 mill. kr. foregående år.
Nedgangen skyldes i hovedsak reduksjon i baneleie og kiosksalg, grunnet korona situasjonen.
Det er mottatt kr. 540.630,- i koronakompensasjon. Driftskostnader som følge av redusert
aktivitet er også gått ned. Hovedsakelig i form av redusert fyring / drift av baner, reiser og
varekjøp kiosk. Driftsresultat før avsetning er på 0,6 mill. kr, på linje med 2019. Det foreslås
avsetning til framtidig rehabilitering, med kr. 450.000,- Årsresultat etter avsetning og
finansposter er på kr. 375.673,- mot kr. 395.558,- foregående år.
Vi er meget solid finansiert og har en egenkapital på 21,3 mill. kr. Noe som representerer
86% av totalbalansen. Avsetning til framtidig rehabilitering utgjør nå 2,6 mill. kr.
Ansettelses- og strategi-prosess

Da nåværende daglig leder blir pensjonist til sommeren, er det igangsatt en ansettelsesprosess etter
hans arvtager. Det kom inn 23 søkere til stillingen. Intervjuprosess av 6 aktuelle kandidater er i gang,
og ansettelsesavtale er forhåpentligvis på plass innen årsmøtet.
Det er behov for fornyelse av Gran IL’s strategi. Det er nedsatte ei prosjektgruppe (hvor også
gruppene fotball og turn er representert) som skal legge fram et utkast for behandling i hovedstyret
16. juni, for deretter å sendes ut til gruppene for høring. Endelig vedtak høst 2021.

Avsluttende kommentar

Gran IL er en viktig samfunnsaktør som bidrar til positiv aktivitet for barn og unge i Gran kommune.
Vår visjon er å skape prestasjoner som vi og samfunnet er stolte av. Dette synes vi at vi oppnår.
Tusen takk til våre ansatte, tillitsvalgte og alle frivillige som bidrar i dette viktige arbeidet.
Uten dere hadde det ikke vært mulig!
Gran, 25.02.21
På vegne av hovedstyret
Gisle Berget
Leder Gran IL

