Årsmelding for 2014

Hovedstyret 2014
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sportslig leder
Styremedlem
Styremedlem og parkansvarlig

Laila Brun Engen
Pål Lyder Olsen
Helge Kolberg
Hogne Gullberg
Annie Kristin Sjøteig
Roger Stormo

(2014-2016)
(2013-2015)
(2013-2015)
(2013-2015)
(2014-2016)
(2014-2016)

Vara

Lissbeth Hovdal (2014-2015)

Gruppeledere 2014
Leder Barneidrett
Leder Fotball
Leder Håndball
Leder Bueskyting
Leder Volleyball
Leder Klaregruppa
Leder Folkehelsegruppa
Leder Revy

Marianne Johansen
Jan Tore Svendsgård
Lissbeth Hovdal
Hugo Bear Johansen
Reinert Aarseth
Jon Inge Drevland
Sigurd Stormo
Sigurd Stormo

Revisorer:
Sture Bang
Reinert Aarseth

(2014-2016)
(2013-2015)

Valgkomitee 2014-2015
Bjørn Seljeseth
Trine Solhaug
Ole Aksel Svendsgård
Følgende representerer Ørnes Idrettslag i diverse råd/organisasjoner/forsamlinger.
Generalforsamlingen I Ørnes Lys og Lys
Leder Ørnesrevyen, Sigurd Stormo
Valgkomitee og Årsmøte Nord Norsk Revyfestival Styrets leder/nestleder, Laila Brun Engen
Årsmøte Ørneshallen
Gruppe lederne i barneidretten, volleyball
og handball
Frivillighetssentralen, styremedlem
Berit Braaseth
Generalforsamling i Nærkanalen
Leder/nestleder
Styret i Ørneshallen
Bjørn Seljeseth, styremedlem 2015-2017
Stein Harald Engen, økonomiansv. 20152017

Styremøter 2014
Det er blitt avholdt 9 styremøter i løpet av 2014.
Styret har i denne perioden jobbet med en del viktige saker som: Revidering av
sportsplanen, politiattester, lagets profil-klær, sommerdagan, romjulsfest, ny hjemmeside.
Foruten om dette har vi også hatt fokus på Økonomi, Peak Meløy, Klubb adm, div saker fra
gruppene, andre dugnader, klubbhuset, sponsoravtaler med mer.
Økonomi
Ørnes idrettslag har solid økonomi. Inntjeningen har vært bra på dugnader og salg i 2014.
Siste del av tippemidler til kunstgressbanen er mottatt i 2014, all gjeld er nedbetalt, og alt av
anleggsmidler er avskrevet.
Regnskapets hovedtall er som følger:
Driftsinntekter inkl. renteinntekter:
Driftsutgifter inkl. kapitalkostnader:
Driftsresultat:

kr. 1.401.440,kr. 1.073.128,kr. 328.312,-

Tippemidler mottatt 2014:
Nedskriving kunstgressbane:
Overskudd fra tippemidler:

kr. 1.702.000,kr. 1.247.495,kr. 454.505,-

Årsresultat:

kr

782.817,-

Aktiviteter i ØIL
2014 har vært et år med en god del aktiviteter utenom det sportslige tilbudet som
organiseres av gruppene for Ørnes Idrettslag.
Vi har tatt på oss oppdrag som Peak Meløy, Konserten med SiLyA, Julekonserten med
Halvdan Sivertsen og 2 Juledagsfesten. Dette med stor hjelp fra undergruppene.
Vi har begynt arbeidet med klubbhuset, der er det er blitt opprettet en egen komitee
bestående av representanter for Fotball, barneidrett, parken og økonomiansvarlig fra styret.
Dette arbeidet er kommet godt i gang og vil fortsette i 2015.
Vi har i år hatt 2 ungdommer som har deltatt på You Act lederutdanning, hvor vi har etablert
en You Act gruppe hvor de er trenere og har ansvar for opplegg. Tilbudet er rettet mot
videregående. Faddergruppe er opprettet for å støtte disse. Et spennende opplegg som vi
håper vil bestå.

Generellt:
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,
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.
Utfordringene fremover for ØIL vil være å opprettholde den store aktiviteten vi har for barn,
og prøve å øke aktiviteten for ungdom og voksne.
Vi ser et sterkt behov for å gi våre flinke medlemmer kurs og opplæring innen for det de skal
jobbe med i Ørnes Idrettslag.
Når det gjelder klubbhuset er jobben startet og mye vil skje i 2015.
Ellers vil jeg på vegne av hovedstyret få takke alle dere barn, ungdommer og voksne som
har stilt opp på trening, kamper med mer for Ørnes Idrettslag. Dere har alle gjort en
glimrende jobb som det står stor respekt av.
Til dere foreldre og andre som stiller opp på arrangement i regi av ØIL vil jeg rekke ut
hånden og si TUSEN TAKK, uten der hadde vi ikke klart det.
Vi takker for tillitten dere har vist oss.
For hovedstyret i Ørnes Idrettslag
Laila Brun Engen
Leder

