ARBEIDSUTVALGETS ÅRSBERETNING FOR 2019
Arbeidsutvalget har bestått av:
Leder:

Glenn Tony Tefre

Nestleder:

Svein Erik Lund

Kasserer:

Erkan Mutlu

Styremedlem:

Gisle Nygaard

Styremedlem:

Stine Steinsbø

Styremedlem med medlemsansvar:

Kristine Herrebrøden

Valgkomite:

Ivan Østvik, Geir Romslo, Anne Byberg og Vararep. Merete Fosse

Sette Revisorer: Ane Naalsund Igland og Einar Aakre
1. Styrets arbeid:
a. Det har vært avholdt 5 Hovedstyremøter i 2019.
b. Oppgaver og saker av betydning:
i. Kontinuerlig utvikling av klubb i samarbeid med gruppe styrene har vært
hovedfokus gjennom året.
ii. Tirsdagskafe i Nordneshallen
1. Gisle og Stine har vært arrangementsansvarlige i Hovedstyret
2. Lager og basisvarer for kafedrift fungerer veldig bra.
3. Fordeling av kafedrift mellom årskullene fungerer bra.
4. Alle inntekter fra kafedrift har i 2019 gått tilbake til lagskassene.

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
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3. Medlemsregister - WebOrg:
a. Medlemsregisteret WebOrg funger godt.
b. Kontingenter for 2020 er sendt ut.
c. Medlemstall for 2019 er: 366 personer – barn, ungdom, voksne og
støttemedlemmer.

4. Nordneshytten:
a. Randi Pedersen fungerer som hyttestyre leder.
Det har dessverre vært lite med besøk i hytten i 2019 også. Skulle gjerne ønsket at
flere medlemmer besøkte den.
Veterandamene har sin årlige tur i slutten av juni ellers prøver jeg og gå opp så ofte
jeg kan.
Der har vært et innbrudd i hytten i år,der mannen lå å sov i kjelleren. Jeg ringte
politiet og de ville at jeg skulle vekke han, men det torde jeg ikke. Politiet gikk så opp
men da var han vekk.
Han hadde ødelagt ytterdøren. Jeg har prøvd å fikse den. 😂😂
Det er også en lekkasje på taket.
Det jeg håper vi får til i år:
Er å male hytten
Ny ytterdør
Og at noen kan se på lekkasjen og finne ut hva det er.
Randi Pedersen

5. Arrangement:
a. Nordnesdagen ble arrangert 12. Januar i Nordneshallen. Også i år var det et kjempe
godt planlagt og gjennomført arrangement.
Fra www.nordnesil.no
Høg intensitet, godt humør og solid dugnadsinnsats.
Dagen starta kl 12 med registrering av spelarar. Alle barna i bydelen var invitert, og vi enda med over
80 deltakarar! Deretter gjekk det slag i slag med parallelle kampar på 1/3 bane (ein omgang fotball
og ein omgang handball) frå kl 13-15. Som alltid var laga sett saman på tvers av kjønn og alder. Etter
barnekampane var det klart for oppgjer mellom "ungdomslaget" og "vaksenlaget". Det enda med
siger til den eldre garde - som såg vesenleg meir slitne ut ved kampslutt enn ungdommane.
Full rulle var det også i kafeen, der ein mellom anna kunne kjøpe pizzasnurrar og sveler til ein billig
penge, og i møterommet var det rigga til "kino" med barnefilmar. Etter dagens siste kamp blei det
servert gratis pizza og saft.
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Bruktbutikken har blitt eit fast innslag på Nordnesdagen, og det var fleire heldige kjøparar som sikre
seg flotte fotballsko og anna utstyr. Alt utstyret som ikkje blei seld, blir tatt vare på fram til
bruktbutikken under NIL-cup i september.
Nordnesdagen er eit miljøbyggande og uhøgtidleg arrangement, som følgjer ein temmeleg fast
formel. Men også slike arrangement krev ein solid innsats. I år låg ansvaret hos 2011-kullet, og dei
gjorde ein kjempejobb. Nordnes IL takkar komiteen, trenarar og foreldre på dugnad, spelarar og
dommarar på banen - og alle andre bidragsytarar.

b. Det ble arrangert en sosial samling for trenere, lagledere og styremedlemmer den
10. Januar i Strange Stiftelse i Klostergaten. Ca 35 personer deltok og gjorde det til
en fin kveld med god stemning.
c. Tirsdagskafeen har vært gjennomført gjennom hele 2019.
d. NIL Cup i fotball ble arrangert to helger i september og var fullbooket med lag. Den
fikk i år igjen et løft i planlegging og gjennomføring som gjorde at vi satt igjen med et
stort overskudd. En flott dugnads innsats fra alle involverte.

Fra www.nordnesil.no
I løpet av cupen deltok lag frå 13 klubbar, inkludert Nordnes IL. Nytt av året var at J12 spelte
turnering med korte kampar, 4 mot 4 på halv bane. Totalt blei det avvikla 72 vanlege kampar og 34
kampar i J12-klassen. Vi er særleg glade for at vi også i år fekk gjennomført cup for både jenter og
gutar i 7-årsklassen, og vi håper at det blei ei fin oppleving for desse yngste fotballspirene.
Den første helga spelte J/G10 (f. 2009) kampar på laurdagen. På sundagen var bordet dekka for G11
og G12 (f. 2008 og 2007). Det var då 7er-fotball på heile banen, og banen låg bada i sol.
Påfølgjande helg gjekk turen til G8 (f. 2010) og J12 (f. 2007) på laurdagen og J/G7 + J/G8 på
sundagen. Då gjekk det parallelle kampar på begge banehalvdelane. Denne helga blei arrangementet
sett på prøve som følgje av ekstreme nedbørsmengder på laurdagen og kraftig regn og vind på
sundagen.
Cupen blei i all hovudsak avvikla som planlagt, med full fres på banen, kafé, loddbod, musikk,
speaker og felles premieutdelingar. Det hadde ikkje vore mogleg utan ein fantastisk innsats frå alle
involverte. Dette gjeld ikkje berre cupsjef Cathrine Gravdal og resten av BU-styret, men også
lagleiarar, trenarar, dommarar og alle foreldra som stilte på lange dugnadsvakter. I år er det på sin
plass å rette ein ekstra stor takk til alle som bidrog den andre cuphelga, inkludert alle påmeldte lag
som møtte opp og gjennomførte. Vi håper at de vil komme tilbake neste år!

e. Håndball har hatt 15 arrangement og 2 miniarrangement i Nordneshallen med gode
inntekter til klubben. Også dette er gjort på dungnad og en stor takk til alle som
stilte på det.
f. Det ble gjennomført et Julekalender salg før jule som ga gode inntekter. Det ble i år
bestemt at alle inntekter skulle gå tilbake til lagskassene.
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g. Gull Laget har i år deltatt i serie og beach-turnering. Dette laget er et håndballtilbud
til spillere som ikke finner sin plass i det øvrige tilbudet i idrettslaget, men som
allikevel ønsker et lag å trene med. Tilbudet er for de mellom 6-13 år, og laget har 5
spillere. De trener en gang i uken i hallen. Idrettsglede og omtanke er de viktigste
verdiene til laget.
6. Elektronisk utfakturering fra NIL i 2019
a. Vi gikk over fra papirbasert fakturasystem ved utfaktureringer til bruk av elektronisk
fakturering i 2019. Dette gir oss muligheter til å sende EHF-faktura direkte til
mottagerens regnskapsprogram. Vi kan skrive ut faktura fortsatt i papirformat for
postforsendelse eller i PDF-fil for forsendelser på epost om ønskelig. Slik
utfakturering gir oss en god oversikt og kontroll ved oppfølging av betalinger fra
fakturamottakere. Fakturaer blir bokført automatisk i vårt regnskap etter hvert de
er utstedt.
7. Skybasert bokføring fra 2020
a. Vi skal bruke skybasert regnskapsprogram Conta for bokføring i NIL fra og med
regnskapsåret 2020. Økonomiansvarlige i alle avdelinger skal ha egen tilgang til
regnskapsprogrammet for bokføring. Conta sin mobilapp gjør det enkelt å ta bilde av
bilag og sende dem til regnskapet med en gang slik at vi ikke mister dem. Vi trenger
ikke lenger å dele regnskapsbilag via forskjellige kanaler som DropBox, Google
o.l. Alle bilag blir arkivert i skyen og ligger klar i regnskapet for videre
bokføring. Lovpålagt dokumentasjon blir oppbevart sikkert og tilgjengelig
i skyen. Regnskapsløsning innbyr oppdatert resultatoversikt til enhver tid, variert
rapporteringsmulighet og kontinuerlig innsyn både for hovedstyre og andre
ansvarlige i avdelinger.

2019 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 2019 og ser frem til et godt 2020 for
Nordnes IL.

Mvh
Hovedstyret v/ Glenn Tony Tefre
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