Årsmelding – 2012

ÅRSMELDING FOR 2012
HOVEDSTYRET I NORDRE EIDSVOLL IL
Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem I:
Styremedlem II:
Fotballgruppa:
Bordtennisgruppa:
Aktivitetsgruppa:

Rune Østby Hansen
Arild Braathen
Ørjan Brodshaug
Vidar Øystein Doknes
Ingrid Hognestad
Birger Kristiansen
Mette Eidsmo Sandholt
Terje Juven
Per Sververmoen

Valgkomite
Steinar Hognestad, Terje Juven,
Tore Nerby og Egil Sververmoen
Revisor:

Karsten Sjøli
Hans Løvehaug

Hovedstyrets arbeid
Det har i 2012 vært avholdt fem styremøter i hovedstyret, og det er behandlet 64
saker. Hovedstyret har også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste oppgaver) og
med aktuelle saker innmeldt fra gruppene eller hovedstyremedlemmer. Hovedstyret
har nok et år hatt uvurderlig hjelp av Trond Julsrud med innkreving av
medlemskontingent. Helge Julsrud Jensen har blitt invitert til styremøtene som leder i
idrettsrådet og ressursperson i fht. ny flerbrukshall og fotballbane.
Strategiske mål
Arbeide for et tidsmessig idrettsanlegg
 Leder og Helge Julsrud Jensen har hatt kommunikasjon med Eidsvoll
kommune om framdrift i fht. Idrettshall og areal til ny fotballbane. Det er
foreløpig ikke sendt noen ny søknad om spillemidler. ny idrettshall og
kunstgrasbane. NEIL har i hht. vedtak på forrige årsmøte bygget ny
driftsbygning ved sportshytta. Det er søkt om spillemidler til dette.
Organisasjonsutvikling
Kursinnbydelser er sendt ut pr. e-post til medlemmer i hovedstyret. Alle i hovedstyret
har sine faste oppgaver.

Arbeidsmål
Sportshytta
Sportshytta er i jevnlig bruk av både ski- og aktivitetsgruppa, fotballgruppa og
hovedstyret. I tillegg er det etablert en turmarsjgruppe som har fin aktivitet og bruker
hytta. Den har også sammen med scootergarasjen fått et strøk maling, og mens
scooteren har flyttet inn i nybygg, har utstyrslageret blitt fordelt på gammel og ny
garasje. Det har også blitt laget et noe mer permanent opplegg for speakertjeneste.
Lysløypa
Ski- og aktivitetsgruppa har hatt flere dugnader. En befaring har påvist til dels mye
råte i stolpene i den delen som ikke ble utbedret i 2011.
Langsetbanen
Grusbanen har blitt slåddet jevnlig. Friidrettstrening foregår på banen i
sommerhalvåret. 5`er banen på ”ESSO-jordet” brukes til trening og kamper for de
aller yngste.
Ballbingen
Er fortsatt meget populær og NEIL har ikke gjort noe spesielt med den i perioden.
Nygårdsletta
Det har blitt utført ordinært vedlikehold på banen i regi av fotballgruppa.
Banen er mye i bruk, men stengt hele juli måned. Skogen mot nord er ryddet pga.
anleggsbrakker for fellesprosjektet.
www.nordre-eidsvoll.net
Hjemmesiden vår har også i år blitt oppdatert og ivaretatt på en glimrende måte av
web-ansvarlig Trond Julsrud. Dette er utvilsomt en av de bedre web-sidene for
idrettslag i vårt distrikt. Takk til han for den jobben også.
Tiltaksliste
 Årsmøtet ble gjennomført etter NIFs reglement.
 Kontingentinnkreving.
 Rapporteringsskjema NIF
 Søknad om leie av gymsalen ved Langset skole.
 Tildeling av midler til gruppene etter søknad.
 Søknad om kommunale midler og tilleggsmidler.
 Innsatspokalen NEIL.
 Årsmøteforberedelser.
 Behandling av innkomne skriv.
Medlemsoversikt / Økonomi
Nordre Eidsvoll IL pr 31.12.2012
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn

Alderstrinn
Medlemmer

Kvinner

0-5
år
5

6-12
år
35

13-19
år
40

20-25
år
2

26år
119

Menn

0-5
år
2

6-12
år
59

13-19
år
57

20-25
år
21

Totaler

26år
151

491





Eidsvoll Bingo, ca. 100 000,Innbetalt medlemskontingent 2012: kr. 30.230,-. Klubben har 491 medlemmer.
17. desember fikk vi en fantastisk beskjed fra Gjensidigestiftelsen, da de
meddelte at NEIL hadde fått innvilget sin søknad om kr. 600 000,- øremerket til
innkjøp av løypemaskin.

Støtte til gruppene etter søknad:
Fotballgruppa:
kr. 27 000
Ski- og aktivitetsgruppa kr. 27 000
Bordtennisgruppa:
kr. 10.000
Kort oppsummering av sportslige aktiviteter
Det sportslige målet til NEIL`s grupper er å aktivisere flest mulig. Det vises ellers til
gruppenes egne årsmeldinger med utfyllende skriv om aktivitetene.
 Bordtennisgruppa
 Ski- og aktivitetsgruppa
 Fotballgruppa
Innsatspokalen for 2011
Innsatspokalen for 2011 ble tildelt Ingrid og Steinar Hognestad på årsmøtet.
Sluttord
Hovedstyret i NEIL vil takke alle medlemmer og tillitsvalgte for mye initiativ og stor
innsats som er nedlagt i 2012. Aktiviteten i klubben er meget høy. Vi oppfordrer alle
som har mulighet til å ta i et tak for klubben vår. Vi vil også få takke Langset Skole for
nok et år med flott samarbeid uten problemer. NEIL setter stor pris på å få bruke
skolens lokaler.

Minnesund 05.02.13

_________________________
Rune Østby Hansen
Leder

__________________
Ørjan Brodshaug
Sekretær

