Årsmelding 2020

Gran IL – Idrettsskolen
Gruppestyrets sammensetning
Leder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Peder Morstad
Jens Arve Martinsen
Nils Harald Martinsen
Bjørn Ola Berget

Gruppestyrets arbeid
Det viktigste arbeidet som gjøres i styret er å planlegge og legge til rette for alle aktiviteter slik at de
kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer bla;
➢
➢
➢
➢
➢

Planlegge med varierte og interessante aktiviteter for de ulike alderstrinn
Gjøre instruktørene gode (instruktørstøtte, dokumentasjon, forutsigbarhet)
Tilfredsstillende utstyr til alle aktiviteter
God informasjon til instruktører og foresatte
Nøktern og sunn økonomi

Ansvarsområdene i styret er som følger:
Peder Morstad (leder)
Møte i styremøter, Gran IL
Booke haller/baner
Håndtere epost til Idrettsskolen
Administrere/oppdatere nettsiden
Skrive årsmelding
Ansvarlig søknader om eksterne midler
Økonomi (budsjett, regnskap)

Jens Arve
Martinsen

Nils Harald
Martinsen

Bjørn Ola Berget

Ansvarlig for 2. og
3. klasse

Ansvarlig for 1. klasse

Ansvarlig for minste gruppa

Utstyrs-ansvarlig

Medlemsregister i samråd
med leder

Sensitivitet: Begrenset

Gruppens økonomiske situasjon
Idrettsskolen har en sunn økonomi. Styret jobber aktivt med å finne gode løsninger for å kunne
beholde en lav kontingent og samtidig tilby et best mulig tilbud.
Kontingenten for deltagelse i Idrettskolen har vært uforandret på kr. 500,- pr. sesong (krever i tillegg
medlemskap i Gran IL på kr. 200,-).

Medlemstall
Gruppa har 78 medlemmer i sesongen 2020.
Disse er fordelt på følgende grupper/alderstrinn:
Gruppe
Minstegruppe
Første klasse
Andre og tredje klasse

Antall

31
32
15

Aktiviteter
Sesongen starter i august og avsluttes i mai og det gjennomføres i utgangspunktet i alt 84 økter.
Som alle forstår har det blitt noen færre økter i år – vi har hele tiden forholdt oss til anbefalinger fra
Gran kommune og Gran IL.
Alle aktivitetskvelder arrangeres mandager kl. 17:30-18:30 på ulike arenaer i Gran kommune.
Målet er å arrangere flest mulig av aktivitetene i idrettsparken eller nærliggende område.
Vi holder på ideen om å i større grad satse på mer «smale» idretter/aktiviteter.
Første aktivitetskveld i august arrangeres i GIL-parken for alle grupper. Samtidig gjennomføres
foreldremøte for alle som har barn på idrettsskolen. Her gis informasjon om årets aktiviteter, hva
som forventes av foreldrene gjennom året, hvor de kan finne nødvendig informasjon etc.

Sensitivitet: Begrenset

Sensitivitet: Begrenset

Idrettsskolen har en grunntanke om at tilbudet skal driftes ved hjelp av foreldreinstruksjon. Dette har
fungert veldig bra tidligere hvor enkelte nøkkelpersoner har vært med over flere år og kompetanse
har blitt overført. Vi har hatt et fantastisk team på 14 foreldreinstruktører, med en god blanding av
nye ressurser og flere med mange års erfaring. Alle i styret er også aktive som instruktører.
Eksterne instruktører og elever fra idrettslinja er ikke benyttet i år.

Fokusområder for neste sesong
•
•

Kontinuerlig forbedring av sportslig plan for Idrettskolen med tanke på videreføring av
kompetanse
Stadig revisjon og fornying med tanke på type aktiviteter og innhold. Spesielt fokus på
2./3.klasse hvor vi historisk har hatt problemer med å fylle gruppa.

Gran, 02.02.21
Peder Morstad

Sensitivitet: Begrenset

