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HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR 2020 

Hovedstyre har bestått av: 

Leder:     Gisle Nygård 

Nestleder:    Svein Erik Lund 

Kasserer:    Erkan Mutlu 

Styremedlem:    Taral Zahl Jensen  

Styremedlem:    Stine Steinsbø 

Styremedlem med medlemsansvar: Kristine Herrebrøden 

BU-leder håndball:   Maria Prestmo 

BU leder fotball:   Øystein Grønlund Bekken 

Leder senior:     Thomas Sandstø 

Valgkomite:  Ivan Østvik, Geir Romslo, Anne Byberg og Merete Fosse (vararepresentant) 

Sette Revisorer: Ane Naalsund Igland og Einar Aakre 

1. Styrets arbeid: 

Det har vært avholdt 7 Hovedstyremøter i 2020/2021, og hovedsaker det er jobbet med er: 

a. Kontinuerlig utvikling av klubb i samarbeid med gruppe styrene 

b. Justere vedtekter ihht endrede krav fra idrettsforbundet 

i. Idrettslagets vedtekter er sjekket opp mot nye krav, og noen justeringer gjort for 

å etterleve disse. Noen navneendringer, samt krav til etablering av 

kontrollutvalg. Dette erstatter bla. behov for setterevisor. Disse er nå del av 

valgkomiteens innstilling. 

c. Oppfølging av retningslinjer og etterlevelse av COVID-19 

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

lagledere ifm etterlevelse av dette. Det er også kjøpt inn nødvendig 

smittevernsutstyr både på Nordnesbanen og i Nordneshallen i samarbeid med 

stiftelsen Nordneshallen. 
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d. Etablering av sportslig koordinator fotball og ny hovedtrener fotball senior 

i. Styret besluttet å bruke Maximiliam Luedy som sportslig koordinator for BU 

fotball samt som hovedtrener for senior fotball fra 01.01.2021. Hensikten er å 

sikre kapasitet og kompetanse for å støtte trenere i BU fotball samt bidra i 

treningssituasjoner for disse. Maximiliam skal også trene seniorlaget, og med 

det ta over for Terje Sandstø. Terje ble hedret med gravert vase og gavekort for 

lang og tro tjeneste i Nordnes IL. 

e. Oppgradering av Nordnesbanen. 

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

samt forbedret tilskuerfasiliteter. Tegninger 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. 

Tegninger er vedlagt sakslisten til årsmøte. 

f. Oppgradering av Nordneshallen 

i. Idrettslaget har sammen med Stiftelsen Nordneshallen utarbeidet forslag til 

utbedringer i Nordneshallen. Hovedtiltak er nytt banedekke, akustiske tiltak og 

innbygging av messanin. Det vurderes også utbedringer av toaletter i 2. etasje 

samt utbedre kjøkken i kiosk. Hovedstyret i idrettslaget har besluttet å bidra 

med 250.000,- ifm disse utbedringene. Tegninger er vedlagt sakslisten til 

årsmøte. 

g. Etablering av nettbutikk 

i. Nordnes IL har etablert nettbutikk for salg av supporterutstyr med Nordnes IL 

logo. Dette som et supplement til utstyr som kan kjøpes gjennom klubbens 

utstyrsleverandør Torshov sport. Nettbutikken er tilgjengelig via klubbens 

hjemmeside og facebookside. Informasjon er også sendt alle medlemmer via 

mail. Klubben får prosenter av inntektene fra salget. 

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. Nordneshytten 

 

3. Medlemsregister - WebOrg: 

a. Medlemsregisteret WebOrg funger godt. 

b. Pga redusert treningstilbud våren 2020 pga COVID-19 ble det gitt redusert treningsavgift 

til samtlige medlemmer. 

c. Medlemstall pr. 07.03.2021 er: 393 personer – barn, ungdom, voksne og 

støttemedlemmer. 

 

4. Arrangement: 
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a. Det har ikke vært noen arrangement utover treningskamper og seriekamper pga COVID-

19. NIL-cup ble avlyst, og Nordnesdagen inkludert fest for trenere og lagledere ble også 

avlyst pga dette. 

b. Tirsdagskafeen har ikke vært åpen pga COVID-19 

c. Gull Laget har trent som de øvrige håndball-lagene, men har ikke hatt et kamptilbud som 

følge av COVID-19. Det er nå 8 spillere på laget i alderen 8-13 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. Skybasert bokføring fra 2021 

a. Det skybaserte regnskapsprogram Conta er brukt for bokføring i NIL i 2020. Dette har 

vist seg å gi god oversikt over økonomien i idrettslaget. Regnskapsløsning innbyr 

oppdatert resultatoversikt 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 implementere løsningen. 

2020 har vært et spesielt år for alle pga COVID-19, både for barn, unge og voksne i Nordnes IL. Vi 
håper på at 2021 blir et bedre år der vi kan komme 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. Styret valgte å gi trenere og lagledere gavekort på 250,- som takk for imponerende 
innsats for våre barn og unge under krevende omstendigheter i 2020. 

Arbeidsutvalget takker alle frivillige for en fremragende innsats i 2020 og ser frem til et godt 2021 for 
Nordnes IL. 

 

Med hilsen 

Gisle Nygård  

Leder Hovedstyret 

  

 

 


