
 

         

 

 

Årsmelding 2013 hovedstyret. 

 

Styret har bestått av: 

 

Leder: Inger Anne Øyen 

Nestleder: Bente Hoem 

Kasserer: Per Olav Eidsæther 

Sekretær: Vivian Høsteng 

Anleggskontakt: Ivar Øyen 

Leder fotball: Erlend Stubø 

Leder langrenn: Ann Kristin Dyvik 

Leder hopp/alpin: Jane Erik Blø 

Leder allidrett. Jannicke Næss Bugge. 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter. 

 

Medlemstall: 

364 pr 31.12.13. Nedgang på 84 medlemmer. 

 

Medlemsansvarlig Ivar Øyen har vært på kurs i Klubbadmin, et nytt medlemsregistrerings 

system som skal innføres fra 2014.  

 

Ansvarlig politiattester: 

Vivian Høsteng. 

 

Dugnader og vedlikehold av klubbhus. 

Klubbhuset ble ryddet og vasket i april. Vi fikk brukte kontormøbler med Nesset Sparebank. 

Møtestoler og diverse inventar ble kjøpt inn. 2 ytterdører og 2 knuste vinduer er skiftet. Alle 

låser er skiftet med nye nøkler.  

 

Ny hjemmeside eidsvågil.no 

Avtale med Custom Publish med nytt domene til hjemmeside ble inngått. 4 superbrukere er 

tilgjengelig som veiledere i bruken av denne.  Det ble arrangert kurskveld for ledere og andre 

aktuelle brukere i mai. Hjemmesiden bør benyttes i mye større grad som informasjonskilde fra 

idrettslaget. 

 

Eidsvågdagene ble også i år et vellykket arrangement. Overskudd ca 110.000,-. Selv om vi 

ikke hadde kostnadskrevende trekkplaster blir utgiftene store i forhold til fasiliteter, lyd og 

aktører fra distriktet. Alt i alt tror vi at årets arrangement hadde størst publikumsantall spesielt 

på dagtid. Dette gir positivt omdømme som gjør det lettere for kommende arrangement. 

- Eidsvåg il ble presentert med sine aktiviteter på en underholdende og spektakulær 

måte under familieshowet fredag kveld. Dette er veldig positivt for idrettslaget med 

tanke på omdømmebygging og rekruttering. 



 

         

- Molde fekteklubb og Molde taekwon do klubb presenterte sine idretter. Etterpå fikk 

barna prøve utstyr og aktivitetene.  

 

Kurs i fekting. 

En forsøkte å arrangere kurs i fekting etter oppfordring etter Eidsvågdagene. Èn kurskveld 

med påmeldingsavgift kr 100,-. På grunn av få påmeldte ble dette avlyst. 

 

Klubbkveld. 

Alle med styreverv, trenere, lagledere, badevakter, arrangementskomitè for Eidsvågdagene og 

hovedsponsorene ble invitert til klubbkveld med bevertning ved Eidsvåg Fjordhotell en lørdag 

i september. Ca 35 deltok. Påmeldte betalte en liten egenandel. Bud idrettslag som er en 

kvalitetsklubb, presenterte sin klubb med entusiasme og inspirasjon. Unisont positivt tiltak. 

 

Badevakter. 

Badevaktordningen er en dugnads innsats ved folkebadet i samarbeid med Nesset kommune. 

Denne avtalen har vi hatt i 13 år. De siste årene har det vært vanskelig å få på plass 

badevakter. Badevaktene gir også uttrykk for at dette er et stort ansvar trass i livredningskurs. 

I budsjettet foreslås å avslutte avtalen. 

 

Klubbhusplaner. 

Det er innhentet priser fra entreprenører og forslag til finansiering er oppsatt,- Totalkostnad 

3,87 mill, egenkapital 1,27 mill, dugnad kr 700.000,-. Det ble avholdt et åpent 

orienteringsmøte, kun 6 personer møtte totalt. Plana med finansiering ble i tillegg drøftet i 

fotballgruppa da de er den største brukeren av klubbhuset. Holtan området er dessuten enda 

ikke regulert og klarert for nybygg. På bakgrunn av dette foreslår styret at det prosjekteres 

tilbygg av eksisterende klubbhus som et alternativ. Dette foreligger ikke foreløpig. 

 

Oppstartsprosess av lysløype i Solbjør / Flåhammerområdet. 

Grunneiere er forespurt og er i utgangspunktet positiv med visse forbehold. Anleggsansvarlig 

med representant fra langrenn og hopp/alpin samt leder har gått opp og tegnet ønsket 

løypetrasè på kart med mulighet for ca 2,5 km i parallell trasè på 12 m bredde. Grunneierne 

må godkjenne dette før en kan gå videre i prosessen. 

 

Økonomi. 

- Total omsetning i idrettslaget ca 1,5 mill., overskudd ca kr 346.000,-.  

- Styret er kjent med driftsunderskudd i fotballgruppa og allidrett som begge har 

investert i utstyr. Begge gruppene har dekning i egen kapital. 

- Leder og kassererne har hatt møte med revisorene som påpeker svakheter i rutiner i 

forhold til regnskapene i henhold til NIFs lov, Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene. 

Dette skal innskjerpes. 

 

Hovedsponsorer. 

Nesset sparebank og Nesset Kraft er fortsatt våre hovedsponsorer. Dette gir et godt 

økonomisk grunnlag for vårt idrettsarbeid. Leder har hatt dialogmøte med begge. Nesset 

Sparebank søkes om fornyet avtale, Nesset Kraft gjelder til og med 2014. 



 

         

Eidsvåg il takker sine hovedsponsorer for sitt bidrag! 

 

Idrettsprestasjoner: 

Se vedlegg. 

 

Styret takker for all frivillig innsats og godt samarbeid! 

 

Eidsvåg 10.02.14. 

 

For styret, 

Inger Anne Øyen, leder. 
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