ARBEIDSUTVALGETS ÅRSBERETNING FOR 2018

1. Arbeidsutvalget har bestått av:
Leder:

Glenn Tony Tefre

Nestleder:

Kjetil Svindland

Kasserer:

Ane Naalsund Igland

Styremedlem: Gisle Nygaard
Styremedlem: Pål Bruås
Styremedlem: Stine Steinsbø
Valgkomite:

Svein Erik Lund, Ivan Østvik og Anne Byberg og Vararep. Merete Fosse

Sette Revisorer: Lars Petter Lillelid og Per Steinar Bendiksen

2. Styrets arbeid:
a. Det har vært avholdt 3 Arbeidsutvalgsmøter og 7 Hovedstyremøter i 2018.
b. Oppgaver og saker av betydning:
i. Årshjul for Hovedstyret er opprettet.
ii. Opprettet Google Drive-lagringsrom for hovedstyret. Alle i hovedstyret har
tilgang med brukernavn og passord.
iii. Tirsdagskafe i Nordneshallen
1. Gisle og Stine har vært arrangementsansvarlige i Hovedstyret
2. Lager er tilrettelagt bak kjøkken
3. Basis varer for kafedrift kjøpes inn kontinuerlig
iv. God fordeling av kafedrift mellom årskullene
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3. 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

4. Medlemsregister - WebOrg:
a. Kristine Herrebrøden ble oppnevnt som medlemsansvarlig i Nordnes IL, jf.
vedtektene § 18 (2) c) fram til årsmøtet 2019 og ble gitt administratortilgang til
medlemsregisteret i WebOrg. Innstil til Hovedstyret av valgkomite fr 2019.
b. Det er gjort en stor jobb de siste årene med medlemsregisteret som nå er operativt.
c. Kontingenter for 2019 er sendt ut.
d. Medlemstall for 2018 er: 438 personer.

5. Nordneshytten:
a. Forsikring ble opprettet og gjennomgått i 2018
b. Randi Pedersen fungerer som hyttestyre leder.
c. Klubben må markedsføre og se til at hytten blir brukt mer av medlemmer.

6. Arrangement
a. Nordnesdagen ble arrangert i midten av Januar i Nordneshallen. Veldig godt planlagt
og gjennomført. Dagen ble avsluttet med en sosial samling for trenere, lagledere og
styremedlemmer på kvelden.
b. Tirsdagskafeen har vært gjennomført gjennom hele 2018.
c. NIL Cup i fotball ble arrangert to helger i September og var fullbooket med lag. Den
fikk i år et løft i planlegging og gjennomføring som gjorde at vi satt igjen med et stort
overskudd. En flott dugnads innsats fra alle involverte.
d. Håndball har hatt rundt 20 arrangement og 1 miniarrangement i Nordneshallen med
gode inntekter til klubben. Også dette er gjort på dungnad og en stor takk til alle
som stilte på det.
e. Det ble gjennomført et Julekalender salg før jule som ga gode inntekter for klubben.
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2018 har vært et år med stor aktivitet og gode resultater. Det er viktig å fortsette det gode arbeidet
med å utvikle et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i Nordnes IL.
For å sikre dette er NIL avhengig av frivillig innsats fremover også.
Arbeidsutvalget takker alle frivillige for en fremragende innsats i 2018 og ser frem til et godt 2019 for
Nordnes IL.

Mvh
Hovedstyret v/ Glenn Tony Tefre
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