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HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR 2021 

Hovedstyre har bestått av: 

Leder:     Gisle Nygård 

Nestleder:    Svein Erik Lund 

Kasserer:    Erkan Mutlu 

Varamedlem:    Taral Zahl Jensen  

Varamedlem:    Kristin Von Streng 

Styremedlem med medlemsansvar: Stine Steinsbø 

BU-leder håndball:   Maria Prestmo 

BU leder fotball:   Elisabeth Mjøs 

Leder senior:     Morteh Dahl Sæbjørnsen 

Valgkomite:  Ivan Østvik (leder), Kjersti Helle, Geir Romslo, 

Øystein Bekken Lund (vara) 

Kontrollkomite:  Maria Vea Lund (leder), Einar Aakre og Kristine 

Herrebrøden (varamedlem) 

1. Styrets arbeid: 

Det har vært avholdt 5 Hovedstyremøter i 2021/2022, og hovedsaker det er jobbet med er: 

a. Kontinuerlig utvikling av klubb i samarbeid med gruppestyrene 

i. Senior fikk starte med trening og kamp høsten 2021, og ny trener (Bjørn 

Ellingsen) trente og ledet laget 

ii. Barn og unge har fått trene og spille kamper med varierende smittevernregler. 

Idrettslaget har hatt minimalt med frafall av spiller pga COVID. Dette takket 

være mye godt arbeid av trenere og lagledere som har hatt både sosialt og 

sportslig fokus. 

b. Oppfølging av retningslinjer og etterlevelse av COVID-19 



2 
 

i. Idrettslaget har aktivt fulgt opp gjeldende smittevernstiltak og støttet trenere og 

lagledere ifm etterlevelse av dette. Det er også fulgt opp at nødvendig 

smittevernsutstyr har vært tilgjengelig både på Nordnesbanen og i 

Nordneshallen i samarbeid med stiftelsen Nordneshallen. Hovedstyret vil takke 

trenere, lagledere og styrene for også i 2021 ha lagt ned mye arbeid for å gi våre 

barn og unge et sportslig og sosialt tilbud under svært krevende og skiftende 

smittevernstiltak. 

c. Etablering og oppfølging av sportslig koordinator BU fotball og ny hovedtrener fotball 

senior.  

i. Maximiliam Luedy sluttet i denne stillingen sommeren 2021 for å begynne i 

lignende stilling i Djerv. Bjørn Ellingsen overtok fra august 2021 som trener 

senior og sportslig koordinator. Løsningen er evaluert, og Bjørn ønsker å 

fortsette i BU fotball, men avslutter trenervervet for senior. Senior har funnet ny 

trener. 

d. Oppgradering av Nordnesbanen. 

i. Det er her utarbeidet forslag til utbygging av lagerkapasitet på Nordnesbanen 

samt forbedret tilskuerfasiliteter. Tegninger er utarbeidet av Svein Erik Lund, og 

disse er avklart med Akvariet, Bergen Kommune og velforening i nabolaget. 

Nabovarsel og søknad til kommunen er sendt basert på innspill fra disse. 

Oppstart av prosjektet avhenger nå av interne avklaringer i kommunen, og disse 

er ikke mottatt pr. 14.02.2022. Når disse foreligger vi anbud etterspørres og 

arbeidet starte. Tegninger av planlagt oppgradering vedlagt 

årsmøtedokumenter. 

e. Oppgradering av Nordneshallen 

i. Representanter fra idrettslaget har deltatt på alle styremøter i Stiftelsen 

Nordneshallen. Idrettslaget har sammen med Stiftelsen Nordneshallen 

gjennomført en rekke oppgraderingstiltak i Nordneshallen. Hovedtiltak er nytt 

banedekke, akustiske tiltak, innbygging av messanin, nytt kjøkken, oppgradering 

av toaletter, oppgradering av himling/lys i gang og nytt ventilasjonsanlegg. 

Hovedstyret i idrettslaget har bidratt med 310.000,- ifm disse utbedringene 

pluss kostnader for ekstra oppgraderinger på kjøkkenet. Idrettslagets utgifter til 

oppgradering er støtteberettiget fra kommune og Norsk tipping, men må søkes 

for i 2022. Idrettslagets kostnader er beskrevet å regnskap for 2022 og totale 

kostnader for oppgradering i årsberetning fra Stiftelsen. Vi vil takke Svein Erik 

Lund for stort bidrag ifm tegning, prosjektering og oppfølging av prosjektet. 

Dette har redusert kostnader, økt kvalitet og sikret fremdrift. 

f. Drift og vedlikehold av Krutthuset 

i. PGA COVID-begrensninger har det vært begrenset utleie av Krutthuset. Det er i 

krutthuset foretatt profesjonell nedvask og boning av både gang, toaletter, 

garderober og fellesrom. Bergen kommune har også i februar 2022 oppgradert 

toaletter og forefallende VVS og elektriske komponenter. Hovedstyret har 

besluttet å skifte kjøkken for å ha mer hensiktsmessige løsninger for dette. 

Tegninger er laget av Svein Erik Lund, og det pågår pr. 14.02. anbudsrunde for å 

demontere/montere kjøkken. Idrettslaget tar kostnaden ved bytte av kjøkkenet. 

Hovedstyret vil takke Lars Petter Lillelid for å igjen sørget for at Krutthuset blir 
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fulgt opp og utviklet gjennom 2021. Mer detaljer om i egen årsberetning for 

Krutthuset. 

g. Drift og vedlikehold av Nordneshytten 

i. Idrettslaget har ikke brukt hytten organisert gjennom 2021. Det ble diskutert 

felles tur til hytten for barn, ungdom og foreldre, men smittevernsutfordringer 

gjorde at det ikke ble gjennomført. Randi Pedersen har også i 2021 regelmessig 

besøkt hytten og sørget for forefallende arbeid. Hovedstyret ønsker å takke for 

fantastisk innsats ifm dette. Mer detaljer i egen årsberetning for Nordneshytten. 

2. Beretninger: 

a. Årsberetning for økonomi presenteres i Årsregnskap. 

b. Årsberetninger for undergrupper presenteres i egne vedlegg for: 

i. BU Håndball 

ii. BU Fotball 

iii. Fotball Senior 

iv. Krutthuset 

v. Stiftelsen Nordneshallen 

vi. Nordneshytten 

 

3. Medlemsregister - WebOrg: 

a. Medlemsregisteret WebOrg funger godt, og det er etablert automatisk registrering av 

medlemmer fra dette systemet med rapportering 31.12.2021. 

b. Medlemstall pr. 31.12.2021 er 411 personer – barn, ungdom, voksne og 

støttemedlemmer. 

 

4. Arrangement: 

a. Det har ihht COVID retningslinjer vært gjennomført kamper og arrangement. Lag har 

også fått deltatt på noen cuper når smittevernsreglementet i samfunnet tillot det. NIL 

cup ble gjennomført ihht gjeldende smittevernregler, og var igjen et godt og viktig 

arrangement for alle som fikk deltatt. 

b. Tirsdagskafeen har vært avholdt høsten 2021 når smittevernregler har tillatt dette. Det 

har vært et populært tiltak for både store og små. Idrettslaget dekker basisvarer til 

kafeen, og de lagene som arrangerer har fått overskuddet som innskudd til lagkassen. 

Både BU fotball og BU håndball har fått tilbud om å arrangere tirsdagskafeen. Nytt 

kjøkken i hallen har også bidratt til enklere og mer effektiv gjennomføring. 

c. Gull Laget har trent som de øvrige håndball-lagene, og det har vært normalt kamptilbud 

høsten 2021. Det er nå 7 spillere på laget i alderen 6-14 år. 

 

5. Elektronisk utfakturering fra NIL  

a. Elektronisk fakturering og muligheter til å sende EHF-faktura direkte til mottagerens 

regnskapsprogram har bidratt til god økonomisk oppfølging i 2020. Fakturaer blir bokført 

automatisk i vårt regnskap etter hvert som de er utstedt. 

 

6. Bokføring  

a. Det skybaserte regnskapsprogram Conta er brukt for bokføring i NIL i 2022. Dette gir god 

oversikt over økonomien i idrettslaget. Regnskapsløsning gir oppdatert resultatoversikt 
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til enhver tid, variert rapporteringsmulighet og kontinuerlig innsyn både for hovedstyre 

og andre ansvarlige i avdelinger. Kasserer Erkan Mutlu har gjort en god jobb med å følge 

opp løsningen sammen med økonomiansvarlige i BU-styrene, senior-styret, tirsdagskafe 

og Krutthuset. 

2021 har vært nok et spesielt år for alle pga COVID-19, både for barn, unge og voksne i Nordnes IL. Vi 
håper på at 2022 blir året som tar oss tilbake til normal aktivitet. Nordnes IL har vært og er avhengig 
av frivillig arbeid, og vi er takknemlig for alt arbeid som er lagt ned av store og små i idrettslaget.  

Hovedstyret takker alle frivillige for en fremragende innsats i 2021 og ser frem til et godt 2022 for 
Nordnes IL. 

Med hilsen 

Gisle Nygård  

Leder Hovedstyret 

  

 

 


