Årsmelding for 2018
Hovedstyret 2018
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Sportslig leder
Styremedlem
Vara
Ungdomskontakt

Laila Brun Engen
Kenneth Rendal
Helge Kolberg
Anne Blix
Marianne Johansen
Thomas Wærnes Moen
Bjørn Seljeseth
Mina Flaat Hansen

Gruppeledere 2018
Leder Barneidrett
Leder Fotball
Leder Håndball
Leder Bueskyting
Leder Volleyball
Leder Klatregruppa
Leder Folkehelsegruppa
Leder Revy
You Act

Anita Sannes
Trond Hegge Moen
Stein Harald Engen
Bente Førde Kristensen
Rainer Aronsen
Jon Inge Drevland
Helge Kolberg
Monica Svendsgård
Helmine Stormo Pettersen

Revisorer:
Frode Vederhus
Maren Støre Ragnvaldsen

(2018-2020)
(2017-2019)
(2017-2019)
(2017-2019)
(2017-2019)
(2016-2018)
(2018-2020)
(2018-2020)

(2018-2019)
(2019-2020)

Valgkomitè (2018-2019):
Rune Meosli
Egil Brandzeg
Ken Johansen
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:
John Werner Breckan 2017-2018
Generalforsamling i Nærkanalen:
Leder/nestleder
Styret i Ørneshallen:
Bjørn Seljeseth, styremedlem 2017-2018
Stein Harald Engen, økonomiansv. 20172018
Kulturfabrikken
3 representanter fra Revygruppa

Det er valgt følgende representanter for kommende periode.
Styret i Ørneshallen
Stein Harald Engen (2019 -2020)
Bjørn Seljeseth
(2019-2020)
Frivillighetssentralen
John Werner Breckan(2019-2020)
Styremøter 2018
Det er blitt avholdt 9 styremøter i løpet av 2018
Styremøtene har blitt avviklet enten sammen med gruppestyrene eller bare hovedstyret.
Vi har på disse møtene behandlet saker som: Nominasjon til Nordland Idrettskrets, Diverse
arrangement (Båtmessa, Klart vi kan dagene, Åpen hall med mer) Aktivitetslederkurs for
ungdom (You Act), loddsalg, Politiattester, Kursing for trenere, økonomi, Sammenslåing av
grupper, sportslige ting for å nevne noe.
Hovedstyret og fotballstyret har også behandlet en sak fra Meløy Fotball klubb om signering
av en ny samarbeidsavtale for alle klubber i Meløy der alle spillere fra de er 15 år skal melde
overgang til dem. Dette har både hovedstyret og fotballstyret valgt å takke nei til.
Vi har i dag en avtale med Meløy FK om at de skal drive med junior og senior fotball og
velger å forholde oss til den.

Økonomi
Inntektene i 2018 er 110.000 kr lavere enn i 2017 og driftsutgiftene er 50.000 lavere. Dette
gir oss et driftsoverskudd på kr 186.146 i 2018. Vi har i tillegg brukt 113.057 på renovering av
klubbhuset, slik at overskuddet etter ekstraordinære poster og renteinntekter er kr 77.155.
Meløy idrettsråd har redusert Lam-midlene til Ørnes Idrettslag fra 87.013 kr i 2017 til 53.395 i
2018.
Aktiviteter i ØIL
Aktiviteten i Ørnes Idrettslag i 2018 har vært normal utenom det sportslige tilbudet som
organiseres av gruppene for Ørnes Idrettslag (se egne årsmeldinger. Vi har landet en 3 årig
sponsoravtalene med Meløy Energi og Sparebank 1 Nord Norge, samt at vi jobber med en
sponsoravtale med Signal for klubbhuset. Vi har prøvd å får til et aktivitetslederkurs for
ungdom her på Ørnes som dessverre måtte avlyses pga. for få påmeldte. Vi har deltatt på
Åpen hall og Høy Puls. Vi har arrangert romjulsfest, hatt høstlotteri samt salg av toalettpapir.
Trenere i ØIL har også deltatt på diverse kurs ut fra behov.
Vi har også i år jobbet litt med oppussing av klubbhuset. Vi har tatt fatt på toalett og lager på
kortveggen. Det som da står igjen er maling av rekkverk og lager.
På fotball banen har vi i år hatt påfylling av granulat samt rensing av banen.
På det sportslige har de forskjellige gruppene deltatt på forskjellige aktiviteter. (se deres
årsmeldinger) Men vi kan nevne håndball/fotball turneringer, seriespill, NM i Skive
(Bueskyting) og NNM i bueskyting. Revygjengen har deltatt på Nord Norsk Revyfestival.
UKM.
Gruppene har i tillegg hatt egne dugnader.

Generelt
Ørnes Idrettslag er i dag et idrettslag som har valgt å være et bredde idrettslag, og et
idrettslag for alle. Vi ønsker å kunne gi våre medlemmer et bredt spekter av tilbud innenfor
håndball, fotball, volleyball, bueskyting, klatring, all-idrett/barneidrett, You Act,
folkehelsetilbud og revy.
Vi har også tråkket løyper for de som er glade i å gå til fots/på ski vinterstid i Mosvoldalen.
Vi har en idrettspark med kunstgressbane for fotball, med friidrettsanlegg i tilknytning.
En Grusbane som blant annet benyttes til skytebane for bueskyting.
Klubben har også et klubbhus som står ved kunstgressbanen.
Til innendørsaktivitetene våre bruker vi Ørneshallen samt kulturfabrikken.

Spesielt positivt er det at vi har greid å få ungdom inn på trenersiden, som dommere og som
aktivitetsledere.
Utfordringen fremover for ØIL er å få folk til å stille opp i styrene.
Vi har valgt å slå sammen fotball, Allidrett og håndball til et styre fra 2019 for å se om det blir
lettere, samt at det gjerne er mange av de samme ungene som bytter gren.
Vi ser også at ungekullene blir mindre, og det blir stadig vanskeligere og opprette rene
jente/gutte årskull på aktivitetene vi tilbyr. Her må vi tenke nytt og stå på.
Ungene har i dag også mange andre aktiviteter og velge mellom utenfor vårt område, (kor,
korps, drill, musikkskole, taekwondo med mer og vi kanskje bli flinkere til å samarbeide på
tvers av aktiviteter slik at ting ikke kolliderer.
Vi jobber fortsatt med å øke/opprettholde aktiviteten for ungdom og voksne.
Vi ønsker fortsatt å gi våre flinke medlemmer, dommere og trenere kurs og opplæring
innenfor det de skal jobbe med i Ørnes Idrettslag og tilbyr

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.
En stor takk til alle våre sponsorer som ønsker å bidra.
Til dere som tipper støtt ØIL gjennom grasrotandelen.
Vi takker for tilliten dere har vist oss.

For hovedstyret i Ørnes Idrettslag

Laila Brun Engen
Leder

