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EIDSVÅG IL - ÅRSMØTE 2021  
Dato: 10/6-2021 kl2000 
Sted: Eidsvåg IL klubbhus 
 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete.  
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten.  
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning.  
9. Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning 
10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
12. Vedta idrettslagets budsjett.  
13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 
a) Hovedstyret 
 b) Leder Fotballgruppen 
c) Leder Håndball/Allidrett 
d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
e) Valgkomité 2 medlemmer.  
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8. Behandle idrettslagets årsberetning.  
 
Årsmelding for EIL ved hovedstyret 2020 
 

Hovedstyret 2019: 
Funksjon  Navn  

Leder Thomas Bucher Johannessen  

Nestleder/Økonomi ansv Yngve Osen  

Styremedlem Lars Riis Ellingsen  

Styremedlem Diad Al Hatem  

Styremedlem (vara)  Kristine Askvik  

 
Møteorganisering og -aktivitet 
Styremøter er sporadisk gjennom året pga koronapandemien. Pandemien har lagt store 
begrensninger på de sportslige aktivitetene dette året. For seniorlagene har all aktivitet vært nede 
og for de aldersbestemte lag har det vært mindre serie og cupspill enn normalt.  Treningshverdagen 
har vært lagt til rette innenfor de retningslinjer NIF har gitt fra sentralt hold, og undergruppene har 
forsøkt å holde aktivitetene igang. Dette har ikke alltid vært like lett da reglene rundt smittevern 
forandret seg gjennom året.  Styret ønsker å takke alle involverte for arbeidet som er gjort for barn 
og ungdom gjennom det vanskelige året. Undergruppene har vært flinke på smittevern, og vi har 
ikke hatt lokale utbrudd som kan knyttes til driften i idrettslaget vårt. 

Klubbhuset ble malt på dugnad sommeren 2020, vi takker alle som bidro ifm dette. Det ble også 
gjort en større oppgradering i ballbingen der nett og gjerdestolper rundt bingen ble byttet ut.  

 

På grunn av den lave aktiviteten ble det ikke krevd inn treningsavgift for første halvår 2020.   

 

Medlemmer  
Klubben hadde rundt 292 registrerte medlemmer i 2019, 137 kvinner og 155 menn.  Dette er en 
nedgang på ca 100 personer, som i hovedsak skyldes liten aktivitet i seniorgruppene.   

 
Aktiviteter i regi av styret 2020 
For øvrige aktiviteter se årsmelding til fotball og håndballgruppene.   
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Aktiviteter/arrangement gjennomført: 

 
• Kvalitetsklubb.  

Prosjektet med å sertifisere Eidsvåg IL som kvalitetsklubb har blitt forsinket pga pandemien. 
Gruppen som jobber med prosjektet har hatt færre møter og støtten fra kretsen har vært 
mindre enn vanlig og vi klarer ikke å innfri målet om å ha klubbhåndbok/kvalitetsklubb 
prosjektet ferdigstilt til årsmøtet 2021.  Arbeidet fortsetter utover høsten og det legges opp 
til at arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2021.  

Ifm kvalitetsklubbprosjektet har Bente Førde vært ansatt i en deltidsstilling. Hennes 
engasjement strekker seg til 31/6-2021. Styret ønsker å rette en stor takk til Bente for 
arbeidet som er lagt ned for klubben gjennom det siste halvannet året!  

 

Økonomi 
 
Til tross for større investeringer på vedlikeholdssiden og at treningsavgiften ble ettergitt første 
halvår, har klubben et lite overskudd ved utgangen av 2020.  Dette er et resultat av reduserte 
utgifter samt midler søkt/tildelt fra ulike coronapakker.  
 

 

 

Thomas Bucher Johannessen 

Styreleder Eidsvåg idrettslag 

ÅRSBERETNING FOR  

• HÅNDBALL, se vedlegg 1 
• FOTBALL se vedlegg 2 
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9. Behandle idrettslagets regnskap for 2020 og revisors 
beretning 
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REVISORS BERETNING 
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10. Behandle forslag og saker. 
Ingen saker er kommet inn 
 

 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  
 
Forslag: 
Medlemsavgift og treningsavgift for 2021 forblir uforandret og lik som for 
2020. 
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12. Vedta idrettslagets budsjett for 2021 
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13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
 

• Ingen endring 
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14. Foreta følgende valg: 

 
a) Hovedstyret: 

 
Valg av leder for et år: 
Innstilling: Yngve Osen for et år 2021-2022 
 
Valg av nestleder for to år 2021-2023: 
Innstilling : Elisabeth Lampe-Bellamy 

 
Valg av styremedlemmer: 
for to år 2021-2023: 
Diad Al Hatem  
Rune Tovsrud (Fra Fotballgruppen) 
Nina Beate Gundersen 
 
Følgende styremedlemmer er ikke på valg: 
Lars Riis Ellingsen (Fra Håndballgruppen) 

 
 

b) Fotballgruppen 
VALG AV LEDER 2021-2023 
INGEN KANDIDATER 
 

c) Håndball/Allidretts gruppen  
Lars Riis Ellingsen ikke på valg, sitter til 2022 
 

d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem 
Thomas Bucher Joahannessen 
Karl Bjørnar Ballestad 
Vara: Ingen kandidater 
 

e) Valgkomité: 
VALG 2021-2022 
INNSTILLING 
Thomas Bucher Johannessen 
Bente Frostad 
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VEDLEGG 1 ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2020 
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VEDLEGG 2 Årsmelding Fotball gruppen–2020 

Styret: 

BUA-styret har i 2020 bestått av: 

Odd Erik Aasen Wolff Leder 

Rune Tovsrud Nestleder/Dommeransvarlig 

Audun Grindheim Styremedlem 

Erlend Eide Sportslig Leder 

Styret har hatt 8 møter i 2020. I tillegg kommer trenermøter, budsjettmøter, møter i 
prosjektgrupper (TINE Fotballskole, Knøtteturnering, Kvalitetsklubb etc). 

Det har vært et annerledes år med mindre aktivitet enn normalt pga Covid-19. 
Vårsesongen kunne ikke gjennomføres pga pandemien og i flere måneder var det 
heller ikke tillatt å trene. Etter hvert ble det åpnet opp for trening med 1m avstand 
mellom spillerne. Fra juni av ble det tillatt med kontakttrening for barn og ungdom. 
Høstsesongen ble gjennomført med kamper og det var etterlengtet aktivitet for 
barna. Det ble igjen strengere smitteverntiltak og nedstengning av kamper når 
vinterserien skulle sparkes i gang og dette satte en demper på kampaktivitet. 

Det er intensjonen at BUA skal gå over til å hete Fotballgruppen og bestå av 
Barne- og Undgomsavdelingen, og senior herrer og senior damer. Dette som et 
resultat av omstrukturering ifm Kvalitetsklubb-prosessen som klubben er i. Vi som 
har sittet i BUA er enn så lenge de eneste som er med i styret i Fotballgruppen. Vi 
ønsker at det skal komme flere personer til for å bidra inn i Fotballgruppen. 

Våre lag og deres aktivitet i 2020: 

I 2020 hadde EIL rundt 120 spillere og 11 barne- og ungdomslag . Det har ikke 
vært deltagelse på de vanlige cupene som Voss Cup, Bømlo Cup og Lerum Cup i 
Sogndal pga Covid-19. 

Det er ikke registrert uønskede hendelser eller alvorlige skader på BUA-spillere i 
2020. 

Sportslig arbeid: 
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Trenersituasjonen har i barnefotballen stort sett vært stabil, med noen endringer. 
Også på ungdomssiden har trenersituasjonen vært stabil. 

Selv om det gjøres mye godt arbeid for å gi et så attraktivt tilbud som mulig til 
ungdommene våre, så ser vi at klubben også fremover vil ha utfordringer med å 
holde ungdomslagene i Eidsvåg. Her må det jobbes enda bedre fremover for at 
Eidsvåg kan matche det sportslige tilbudet til ungdomslagene dersom vi fremdeles 
ønsker å satse på ungdomslag i klubben. 

Den andre utfordringen er at noen av de yngre kullene er små. 2011 og 2012-kullet 
er kun ca 30 barn på kullet. Det eksisterer ikke J2011 lag blant annet. 2013-kullet 
er litt større med ca 40 barn på trinnet. Men her eksisterer det likevel ikke et 
jentelag. Noen få jenter på 2013-trinnet trener med J2012. 2014-kullet et lite kull 
også med rundt 30 barn på trinnet. Dette vil på sikt være med påvirke mulighetene 
for Eidsvåg til å stille med 9er og 11er lag i serien. 

Hospitering og samarbeid på tvers av årsklasser og kjønn fungerer bra. 

Klubben har gjennomført basis-trening for ungdomslaget på guttesiden. Det 
gjennomføres også keepertreninger for kullene fra 2011 og eldre. 

Klubben har også inngått avtale med ekstern trener som hjelpetrener for J2008. 

Dommersituasjon: 

Klubbdommerkurs ble avholdt med god oppslutning for 2007 kullet. Vi har hatt 
bra med klubbdommere og for at alle skulle få dømme har BUA fordelt dommere 
på barnekampene. Oppløsning av ungdomslagene påvirker også 
dommersituasjonen da disse spillerne bytter klubb. Eidsvåg har således en 
utfordring med å utvikle dommere til videre dømming i ungdoms- og seniorfotball. 

Arrangementer / annen aktivitet i 2020: 

TINE Fotballskole: Ble avholdt før skolestart i august med opp mot 100 barn i 
aksjon og engasjerte instruktører. Ungdomsspillerne i klubben gjør en strålende 
innsats som instruktører disse dagene. 

Knøtteturneringen ble grunnet Covid-19 ikke gjennomført i 2020. 

Lotteri: Det har ikke vært lotterier i 2020 pga pandemien. 
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Økonomi: 

På økonomisiden har rutinene for utbetaling stort sett har fungert godt, og vi har 
ikke opplevd misnøye mht. utbetaling av honorar og refusjoner.  

Til slutt: 

BUA arbeider videre for at alle barn i Eidsvåg skal ha et godt oppvekstmiljø og at 
vi skal ha så gode tilbud som mulig til barna våre. 

BUA vil arbeide videre for at EIL skal ha et godt tilbud til alle barn og unge i 
Eidsvåg som ønsker å spille fotball. BUA vil takke Hovedstyret og øvrige styrer 
for godt samarbeid i 2020 og vil i 2021 fortsette den felles innsatsen for at EIL skal 
spre idrettsglede og bidra til gode oppvekstvilkår i Eidsvåg. 

Eidsvåg, 09.06.2021 

For BUA 

Odd Erik Aasen Wolff, Leder 

 


