Årsmelding for Allidrett v/Brøstadbotn IL årsmøte 22.02.2017
Styret har i 2016 bestått av
Benedicte C. Jensen, leder
Line‐Merete, nestleder
Solfrid Karlsen, medlem
Kasserer (Kjell Jostein)

Allidrett startet opp i august like rundt skolestart som vi ser er en passende tid for oppstart av
aktiviteter igjen. Det har vært en noe utfordrende sesong med skiftende styre midt i
oppstartsperioden i høst. Line – Merete og Solfrid ønsket å gå av da sommeren inntok, og
undertegnede valgte å fortsette for ett år til. Vi slet med å få inn nye frivillige til å delta aktivt i styret,
men fikk etter noen spørrerunder inn Line Haraldsvik og Jeff Thomson. Dette var positivt og det ble
tidlig formidlet ønske om at noen tok over lederrollen og at undertegnede ved årsmøtet ville gå av.
Allidrett følger en halvårsplan hvor vi også legger opp til ulike aktiviteter for hver gang. Det skal
foreligge en slik plan jfr. NIF reglement. Vi har også i år gjennomført karneval som vi mener er flott
for barn å være med på og med mulighet for å profilere oss gjennom arrangementet er det positivt
når barna sprer budskapet og tar med en venn. Årlig har vi også gjennomført nissemarsj et
arrangement gjennom Norges friidrettsforbund. Kravet er at alle, også barn med
funksjonsnedsettelse, skal kunne delta. Det er medalje for deltakelse og det setter barna stor pris på.
Det har i denne perioden med noe uklart styre vært lagt til side planer for videre innkjøp av utstyr og
former for aktiviteter. Vi har snakket om, og bemerket oss, et godt potensial for å fremme ulike
aktiviteter for barn i ulike aldre, som også kan bidra med å utvikle gruppetilhørighet, samhold og
mestring. Dette er grunnpilarer det er verdt å bygge videre på, også for de aller minste. Allidrett har
«mistet» noen av de eldste da de har valgt å begynne på fotball og volleyball og har i år hatt mindre
aktive medlemmer, men likevel en god strøm med de aller minste. Det er positivt med
valgmuligheter og samtidig sier det noe om aktivitetens utviklingsmuligheter.
I året som gikk har vi gjennomført




Tre styremøter.
Avholdt det årlige karnevalet i februar.
Arrangert nissemarsj gjennom Norges friidrettsforbund.

Det er svært positivt med aktive foreldre som deltar i barnas valg av aktiviteter og som samtidig
stiller opp på dugnad på kjøkken med salg av frukt/vafler, saft og kaffe slik at barn får energipåfyll og
mulighet til å roe ned etter aktivitet. Det er en stor takk til det forrige styret som frivillig har bidratt til
tilbudet for barna.
Med det vil jeg ønske det nye styret lykke til videre med aktiviteten og ønske en energirik og aktiv
sesong videre 
Benedicte C. Jensen
Leder v/allidrett

21.02.17

Budsjett for 2017, allidrett.
Inntekt
3010 - Tilskudd

5 000

3012 - Fordeling av midler fra
hovedstyret
3013 - Vaffel-/Fruktsalg

8 000

Sum inntekter

7 000
20 000

Utgifter
4012 – Varekostnad vaffel-/
fruktsalg
6540 - Inventar/utstyr

5 000
10 000

Sum utgifter

15 000

