Årsmelding for 2016

Hovedstyret 2016
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Sportslig leder
Styremedlem
Vara
Ungdomskontakt

Laila Brun Engen
Line Rasmussen
Helge Kolberg
Anne Blix
Hogne Gullberg
Kenneth Rendal
Bjørn Seljeseth
Sirianna Stomo Pettersen

Gruppeledere 2016
Leder Barneidrett
Leder Fotball
Leder Håndball
Leder Bueskyting
Leder Volleyball
Leder Klatregruppa
Leder Folkehelsegruppa
Leder Revy

Ida Olsen
Roger Stormo
Stein Harald Engen
Bente Førde Kristensen
Reinert Aarseth
Jon Inge Drevland
Helge Kolberg
Monica Svendsgård

Revisorer:
Sture Bang
Einar Rosting

(2016-2018)
(2015-2017)

(2016-2018)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2016-2018)
(2016-2018)

Valgkomitè (2016-2017):
Rune Meosli
Ole Aksel Svendsgård
Christina Dybvik
Følgende representerer Ørnes Idrettslag i diverse råd/organisasjoner/forsamlinger.
Valgkomitè og Årsmøte Nord Norsk Revyfestival: Styrets leder/nestleder, Laila Brun Engen
Årsmøte Ørneshallen:
Gruppe lederne i barneidretten, volleyball
og handball
Frivillighetssentralen, styremedlem:
Berit Braseth -2017
Generalforsamling i Nærkanalen:
Leder/nestleder
Styret i Ørneshallen:
Bjørn Seljeseth, styremedlem 2017-2019
Stein Harald Engen, økonomiansv. 20172019

Styremøter 2016
Det er blitt avholdt 9 styremøter i løpet av 2016.
Styret har i denne perioden jobbet med en del viktige saker som:
Medlemsregistrering og fakturering via Klubbadmin, fornyelse av sponsoravtaler og
hovedsponsoravtalen med Sparebank 1, arbeidsfordeling styret, politiattester, økonomi,
renovering klubbhus, romjulsfest, oppfølging og kursing You Act.
Vi har også nominert kandidater til Ungdomsutvalget i Nordland Idrettskrets.

Økonomi
Ørnes Idrettslag har i 2016 hatt en nedgang i salgsinntekten på 125.000 kr. Dette skyldes at
vi ikke lengre har Sommerdagene, og at romjulsfesten ble avlyst.
Også inntektene fra treningsavgift og kontingent gikk ned. En økning i tilskudd retter opp noe
av inntektsnedgangen. Økningen i tilskudd er momskompensasjonen på oppussingen av
klubbhuset.
Den ordinære driften viser et overskudd på kr. 80.514,Ekstraordinære kostnader for renovering av klubbhuset er i 2016 på kr. 207.247,Med renteinntekter på 4.349,- viser årsresultatet da et underskudd på kr. 122.384,Likviditeten i Ørnes Idrettslag er fortsatt meget god.
Aktiviteter i ØIL
2016 har vært et år med middels aktiviteter utenom det sportslige tilbudet som organiseres
av gruppene for Ørnes Idrettslag. Vi har vært med på Åpen Hall, arrangert Peak Meløy,
planlagt romjulsfest (som dessverre måtte utgå pga dårlig vær), deltakelse på ulike
konferanser og kurs. You Act aktivitetslederkurs for ungdom, klubbdommerkurs og trenerkurs
fotball, dommerkurs håndball. Vi har deltatt på Kretstinget for Nordland Idrettskrets.
Bueskyting var representert med 3 utøvere under NM i skivebueskyting i Sandefjord.
Klubbhuset er i hovedsak ferdigstilt utvendig. Innvendig er oppholdsrom og kjøkken ferdig
oppusset, og nytt lagerrom er på plass. Vi fortsetter i 2017 med oppussing av garderober.

Generelt
Ørnes Idrettslag er i dag et idrettslag som har valgt å gi sine medlemmer et bredt spekter av
tilbud innenfor håndball, fotball, volleyball, bueskyting, klatring, all-idrett/barneidrett, You Act,
folkehelsetilbud og revy.
Vi har en idrettspark med kunstgressbane for fotball, med friidrettsanlegg i tilknytning.
Grusbane som blant annet benyttes til skytebane for bueskyting, og lysløype for ski.
Klubben har også et klubbhus som står ved kunstgressbanen.

Spesielt positivt er det at vi har greid å få ungdom inn på trenersiden, som dommere og som
aktivitetsledere. Mange ungdommer har vært på kurs i 2016 for å styrke kompetansen i
klubben.
Utfordringene fremover for ØIL vil være å opprettholde den store aktiviteten vi har for barn,
spesielt med tanke på at medlemsmassen er fordelt på to ulike skolekretser. Vi jobber også
med å øke/opprettholde aktiviteten for ungdom og voksne.
Vi ønsker fortsatt å gi våre flinke medlemmer kurs og opplæring innenfor det de skal jobbe
med i Ørnes Idrettslag.

På vegne av hovedstyret vil jeg takke alle dere barn, ungdommer og voksne som har stilt
opp på trening, kamper, dugnader med mer for Ørnes Idrettslag.
Stor takk også til gruppestyrene og trenere som har gjort en jobb for ØIL.
Dere har alle gjort en glimrende jobb som det står stor respekt av.
Vi takker for tilliten dere har vist oss.

For hovedstyret i Ørnes Idrettslag

Laila Brun Engen
Leder

