Årsberetning fra Hovedstyret til årsmøte 21.03.2017

Styrets sammensetning:
Hovedstyret
Leder:
Nestleder:
Medlem mot skigruppe:
Medlem mot fotball:
Medlem mot volleyball:
Medlem mot allidrett
Kasserer:
Styremedlem:
Vara:

Halftan Sætherskar
Fozia Eshetu
Johnny Storvoll
Raymond Olsen første halvår, Morten Pedersen siste halvår
Lise Nordahl
Line Haraldsvik
Elisabeth Hakkebo
Marthe Wilhelmsen
Helene Sætherskar

Webansvarlig:
Klubbhusansvarlig:
Regnskapsfører alle grupper:
Leder av anleggsutvalg:

Andrè Sætherskar
Astrid Gamst
Merete Nordahl
Børge Nikolaisen

Valgkomite:

Mona Bolle (leder),
Kjell Sverre Myrvoll,
Ørjan Gamst,
Barbro Storvoll (vara)

Revisorer:

Aud Kastnes,
Einar Bekkeli

Representanter til styret i hallen:

Rolf Espenes,
Rolf Kastnes

Medlems-ansvarlig

Astrid Gamst / Halftan Sætherskar

Hovedstyret har avholdt 13 styremøter siden forrige årsmøte.
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Spesielle oppgaver
Av oppgaver som Hovedstyret har jobbet med det siste året, ønsker vi å trekke frem følgende.
Klubbutvikling
Vi kjørte en liten prosess rundt klubbutvikling høsten 2017, med hjelp fra en mentor fra NIF.
Se vedlagt rapport.
Vipps
Brøstadbotn Idrettslag har tatt i bruk Vipps.
Utleie og drift av Klubbhuset
Astrid Gamst har i år som i fjor, stått for ettersyn og utleie av Klubbhuset. Vi har ikke mindre en to
vedtak på at det skal kjøpes inn og monteres ny elektronisk lås på ytterdøren. Men, enn så lenge er
det den gode gamle nøkkelboksen som brukes …
Klubbkolleksjon
Det har i løpet av året vært jobbet iherdig med å «få ut» den nye klubbkolleksjon.

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.
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Økonomi
Hovedstyret har valgt å vente med å fordele fellesinntektene for 2017, i påvente av å se hva som
skjer med de bevilgede tippemidlene for 2017. Det er ventet inn 733’ som skal brukes på å betale ut
et kortsiktig lån og redusere det langsiktige lånet.
Medlemstall
Jamfør KlubbAdmin var det totalt 193 medlemmer som har betalt kontingent i 2017, ei økning på 50
fra året før.

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

For styret i Brøstadbotn Idrettslag
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