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Hovedstyrets arbeid
Det har i 2014 vært avholdt 6 styremøter i hovedstyret, og det er behandlet 41 saker.
Hovedstyret har også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste oppgaver) og med
aktuelle saker innmeldt fra gruppene eller hovedstyremedlemmer. Hovedstyret har
som vanlig svært god 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 2014 hatt kommunikasjon med
Eidsvoll kommune om framdrift i fht. Idrettshall og areal til ny fotballbane.
Leder har også hatt dialog med Rom Eiendom. Vi beklager at fremdriften
stoppet opp i 2014 pga. uenighet om takst på Sagtomta. Resten av lysløypa
har fått nye stolper og armatur, og vi har mottatt budsjetterte midler. Ny
idrettshall ble ikke åpnet etter planen i løpet av 2014. Kunstgrasbane og
delidrettsanlegg er i startgropa, og anleggskomité er i full sving med å gjøre
klar for anbusdrunder.

Organisasjonsutvikling
Kursinnbydelser er sendt ut pr. e-post til medlemmer i hovedstyret. Alle i hovedstyret
har sine faste oppgaver. Det har blitt gjort en ekstra innsats i 2014 for å sikre at alle

trenere har gyldig politiattest. Lagets forsikringer har også blitt gjennomgått, og det er
sørget for riktig dekning av alle eiendom og utstyr, samt arrangements- og
underslagsforsikring.

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. Det har blitt skiftet lås.
Lysløypa
Ski- og aktivitetsgruppa har hatt flere dugnader. Resten av traseen er utbedret i løpet
av 2014. En stor og fin begivenhet var det da Jan Steinars plass ble innviet med flott
gapahuk og uteplass med bålpanne. Takk til Jan Stenars familie for minnegave, til
Minnesund Vel for støtte og til Sparebankstiftelsen for raust tilskudd.
Nygårdsletta
Det har blitt utført ordinært vedlikehold på banen i regi av fotballgruppa. Banen er
mye i bruk. Det har også blitt etablert en lengdegrop i nordenden av banen.
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 og idrettshallen 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 31.12.2014:
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn

Alderstrinn
Medlemmer



Kvinner
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år
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år
0

Eidsvoll Bingo, ca. 120 000,-

Menn

26år
122
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år
4

Totaler

26år
159

465




Innbetalt medlemskontingent 2014: kr. 38 480,-. Klubben har 465 medlemmer.
Grasrotandelen: kr. 61 633,52

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

Innsatspokal
Innsatspokalen ble gitt til Marianne Fløgstad Pedersen og Amund Strand.

Sluttord
Hovedstyret i NEIL vil takke alle medlemmer og tillitsvalgte for mye initiativ og stor
innsats som er nedlagt i 2014. 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 2014 vært KIWI, Aasen Bil, DNB, Statoil E6 Minnesund
og Maxbo Flaen Hurdal.
Minnesund 08.02.15
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