Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte 22.02.2017

Styrets sammensetning:
Hovedstyret
Leder:
Medlem mot allidrett / Nestleder:
Medlem mot skigruppe:
Medlem mot fotball:
Medlem mot volleyball:
Kasserer:
Styremedlem:
Vara:
Webansvarlig:
Klubbhusansvarlig:
Regnskapsfører alle grupper:
Leder av anleggsutvalg:
Valgkomite:
Revisorer:
Representanter til styret i hallen:
Medlems‐ansvarlig

Halftan Sætherskar
Benedicte Jensen
Stig Stokkland
Raymond Olsen
Lise Nordahl
Elisabeth Hakkebo
Venke Heide
Helene Sætherskar
Andre Sætherskar
Astrid Gamst
Merete Nordahl
Børge Nikolaisen
Venke Heide (leder), Åshild Cruickshank, Gunnar
Bertheussen, Lise Nordahl
Aud Kastnes og Einar Bekkeli
Rolf Espenes og Rolf Kastnes
Ann‐Mari Nergård / Halftan Sætherskar

Hovedstyret har avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte.
I tillegg har det vært møter i forbindelse med ulike arrangement, samt kontakt på epost, sosiale
medier og telefon, for mindre avklaringer.
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Spesielle oppgaver
Av oppgaver som Hovedstyret har jobbet med det siste året, ønsker vi å trekke frem følgende.
Epostadresser
Siden det meste av kommunikasjon foregår ved hjelp av epost, er det en fordel at de ulike gruppene,
og relevante roller i Brøstadbotn Idrettslag, har sine egne eposter. Disse kan også til en viss grad
fungere som kortsiktige arkiv. Dette gir en stor fordel, i forhold til å bruke private epostadresser.
Derfor har vi opprettet følgende epostadresser, som følger de ulike vervene:
Serverinformasjon
Webmail server
POP3 server
IMAP server
SMTP server

webmail.domeneshop.no
pop.domeneshop.no
imap.domeneshop.no
smtp.domeneshop.no

Epostadresse
post@brostadbotn‐il.no
redsand@brostadbotn‐il.no
leder@brostadbotn‐il.no
nestleder@brostadbotn‐il.no
kasserer@brostadbotn‐il.no
volleyball@brostadbotn‐il.no
fotball@brostadbotn‐il.no
ski@brostadbotn‐il.no

Brukernavn
brostadbotnil1
brostadbotnil2
brostadbotnil3
brostadbotnil4
brostadbotnil5
brostadbotnil6
brostadbotnil7
brostadbotnil8

Passord og øvrig teknisk informasjon, forvaltes av web‐ansvarlig i Brøstadbotn Idrettslag.
Internett
Det har lenge vært et ønske om å skaffe Internett –tilgang på Klubbhuset. Hovedstyret valgt ei
løsning med et 4G ‐moden fra ICE.NET. Dette er et 8 GB mobilt bredband ‐moden, som idrettslaget
kan benytte alle plasser hvor det er behov for å sette opp en Internett‐forbindelse, såfremt det er 4G
dekning på den aktuelle lokasjonen. Løsningen har hittil fungert tilfredsstillende.
mCash
Brøstadbotn Idrettslag tok i bruk mCash på forsommeren 2016. Løsningen var flittig brukt utover
sommeren i forbindelse med Torgdagen og lokale fotballkamper. Men, på det digitale
betalingsområdet skjer utviklingen raskt, og mCash er nå blitt historie. Vipps løsning skal skilles ut
som et eget selskap og skal del‐eies av DNB og de tidligere mCash‐bankene. I praksis vil Brøstadbotn
Idrettslag etter hvert antageligvis gå over til Vipps. Uansett, vi har positiv erfaring med denne måten
å betale på, og spesielt nå som vi ikke lengre har en lokal bank, sparer slike digitale betalingsløsninger
oss for mye arbeid.
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Utleie og drift av Klubbhuset
Astrid Gamst har i år som i fjor, stått for ettersyn og utleie av Klubbhuset. I samarbeid med
Hovedstyret har hun utarbeidet en ny standard utleiekontrakt, utleiereglement og en driftsperm
(HMS‐perm). HMS‐permen måtte på plass etter pålegg fra Troms Kraftforsyning. Den primære
hensikten, sett fra Troms Kraftforsyning, var å få på plass lovpålagte rutiner rundt ettersynet av det
elektriske anlegget. Men, generelt sett er en drifts‐perm for Klubbhuset igjen dum idé. Denne
driftspermen, samt driftsperm for Kunstgressbanen, står plassert på en fast plass inne på Klubbhuset.
Et annet viktig sak som bør understrekes i årsmeldingen for 2016, er at det i forbindelse med årets
dugnad ble ryddet på kontoret inne på Klubbhuset. I den forbindelsen ble en rekke gamle dokumenter
og protokoller lagret i esker oppe på kaldloftet til Klubbhuset. Disse eskene inneholder mye historisk
materiale relatert til Brøstadbotn Idrettslag, og må under ingen omstendigheter kastes. Dette er
fremtidig gull for de som er interessert i lokalhistorie.
Klubbkolleksjon/utstyrsavtale
Det har i løpet av året vært jobbet med å skaffe en ny klubbkolleksjon. Det er primært fotballgruppa
og volleyballgruppa som i samråd med Hovedstyret har sett på tre ulike leverandører. Leder for
fotballgruppa, Raymond Olsen, har gjort en flott innsats, og en ny mulig kontrakt med en ny
leverandør, ligger mer eller mindre ferdigforhandlet og klar til å signeres av det nye styret.
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Aktivitet
Se de ulike gruppenes egne årsmeldinger; fotball, volleyball, ski og allidrett.

Utover de ulike gruppene har det vært en viss aktivitet relatert til organiserte badminton‐treninger i
Dyrøyhallen og spinning‐treninger på Klubbhuset.

Økonomi
Av inntektsgivende aktivitet utenom Torgdagen, har Hovedstyret hatt inntekt av å hjelpe til i
avviklingen av Dyrøyseminaret 2016, samt salg av pallekarmer. Den store økonomiske utfordringen
fremover, er fortsatt nedbetaling av kunstgressbanen. Avtalen med kommunen sikrer driftstilskudd
på kr 50’ i tillegg til sponsoravtalen på 50’, men alle gruppene må bidra for å sikre lagets økonomi.
Hovedstyret er økonomiansvarlig for et samlet idrettslag.
Fordeling av midler til gruppene ble vedtatt på styremøte 10. januar 2016
2016
NIF
Grasrota.
Torgdag
Akt.dag
Dyrøysem.

Sum
93
34
43
2
50
223

476,00
259,45
063,00
845,00
000,00
643,45

Hovedstyre
50%
46 738,00
17 129,73
21 531,50
1 422,50
25 000,00
111 821,73

Volleyball
20%
18 695,20
6 851,89
8 612,60

Fotball
20%
18 695,20
6 851,89
8 612,60

Allidrett
5%
4 673,80
1 712,97
2 153,15

10 000,00
44 159,69

10 000,00
44 159,69

2 500,00
11 039,92

Skigruppa
5%
4 673,80
1 712,97
2 153,15
1422,50
2 500,00
11 039,92

Tabell 1 Fordeling av Fellesinntekter 2016

NIF‐penger er sum LAM‐midler (lokale aktivitets‐midler) og MVA‐kompensasjon.
For hele idrettslaget var sum inntekter for 2016 på kr 1 044’. Sum kostnader kr 726’. Resultat 318’.
Sum kontanter, bankinnskudd og lignende 31.12.16 for hele laget var på kr 1 038 ’. Gjeld kr 1 032’.
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Felles regnskapsføring
Felles regnskapsføring ved Merete Nordahl fungerer fremdeles meget godt. Dette er av stor verdi for
idrettslaget! Vi bør likevel skjerpe inn rutinene rundt det å levere inn bilag til Merethe.
Sponsoravtaler over flere år
Dyrøy kommune sponser BIL fra 31.07.14 til 31.12.18 med kr 50 000,‐ pr år.
Det har dessverre vært litt for lite trykk på det å skaffe sponsorer. Det nye styret utfordres på å skaffe
flere langsiktige sponsoravtaler og skiltavtaler til kunstgressbanen. Her er en viktig jobb å gjøre!
Medlemstall
Jamfør KlubbAdmin var det totalt 143 medlemmer som har betalt kontingent i 2016.
Anlegg
Kunstgressbanen er fortsatt mye i bruk. Hovedstyret sier seg meget godt fornøyd med den økte
aktiviteten, noe som også i sin tid var hovedmålet for bygging. Dessverre skjedde det en glipp i 2016
slik at siste rest av spillemidlene ikke ble søkt på. Denne søknaden ble først sendt inn i januar 2017,
og forventes behandlet i mai/juni 2017. Denne søknaden er på 723’ Vi regner med å få en god del av
disse midlene, slik at langsiktig gjeld, som pr 31.12.2016 er på kr 1 032,‐ vil bli betydelig redusert.

Avslutningsvis vil Hovedstyret også i år takke gruppestyrene, foreldre og aktive, og spesielt trenere
og oppmenn for en godt utført jobb. Vi håper på fortsatt høy aktivitet og fornøyde medlemmer!

For styret i Brøstadbotn Idrettslag
Halftan Sætherskar
Leder hovedstyret
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