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Hovedstyrets arbeid
Det har i 2013 vært avholdt fire styremøter i hovedstyret, og det er behandlet 20
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 idrettspark.

Strategiske mål
Arbeide for et tidsmessig idrettsanlegg


Leder og Helge Julsrud Jensen har også i 2013 hatt kommunikasjon med
Eidsvoll kommune om framdrift i fht. Idrettshall og areal til ny fotballbane. Det
er sendt ny søknad om spillemidler til utbedring av resten av lysløypa, ny
idrettshall og kunstgrasbane samt den ferdigstilte garasjen og smøreboden.

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. Eidsvoll frivillighetssentral arrangerer postkassetrimmen i sportshyttas
nærmiljø.
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. Spillemidler er søkt og
forberedelser til utbedring er i gang.
Langsetbanen
Grusbanen ble stengt ved påsketider i 2013 pga. skoleutbygging, det gikk også
utover 5-erbanene, slik at NEIL ikke har hatt innetreningsmuligheter på Langset. Det
har vært møter mede Eidsvoll kommune i denne saken, og alternative
treningsarenaer er tatt i bruk.

Ballbingen
Denne er demontert i fbm. skolebygging.
Nygårdsletta
Det har blitt utført ordinært vedlikehold på banen i regi av fotballgruppa. Banen er
mye i bruk. Veidekke har utbedret parkeringsplassen mot treningstimer.
www.nordre-eidsvoll.net
Hjemmesiden vår har også i år blitt oppdatert og ivaretatt på en glimrende måte av
web-ansvarlig Trond Julsrud. 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 31.12.2013
______________________________
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn

Alderstrinn
Medlemmer

Kvinner

0-5
år
3

6-12
år
34

13-19
år
46

20-25
år
2

Menn

26år
128

0-5
år
3

6-12
år
59

13-19
år
63

20-25
år
27

Totaler

26år
175

540





Eidsvoll Bingo, ca. 100 000,Innbetalt medlemskontingent 2013: kr. 29.590,-. Klubben har 540 medlemmer.
Grasrotandelen: kr. 60 328,15

Støtte til gruppene etter søknad, beløpet ikke utbetalt før i 2014.
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

Innsatspokal
Innsatspokal ble ikke utdelt i 2013.
Jubileum
Den desidert største begivenheten i 2013 var NEILs 100 årsjubileum. På selve
dagen, 17. februar, hadde vi en inspirasjonskveld med besøk av Torgeir Bjarmann.
Den offisielle markeringen fant sted 31. august med aktiviteter og demonstrasjoner
fra alle gruppene og lunsj mede inviterte gjester fra kommune, forbund, krets,
naboidrettslag, æresmedlemmer og styremedlemmer. Langset skolekorps
underholdt. På kvelden var det en svært vellykket medlemsfest på Dokken velhus. Vi
takker alle som bidro til å gjøre denne dagen spesiell, og nevner særlig Birger
Kristiansen som redigerte et jubileumshefte som er til glede og nytte. Takk!

Sluttord
Hovedstyret i NEIL vil takke alle medlemmer og tillitsvalgte for mye initiativ og stor
innsats som er nedlagt i 2013. 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.
NEILs hovedsponsorer har i 2013 vært KIWI, Aasen Bil, DNB og Maxbo Flaen
Hurdal.
Minnesund 09.02.14

_________________________
Rune Østby Hansen
Leder

__________________
Mette E. Tande
Sekretær

