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Hovedstyrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt fire styremøter i hovedstyret i tillegg til et utvidet møte ang.
mulig nytt idrettsanlegg. Hovedstyret har også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste
oppgaver) og handlingsplan (planlagte oppgaver). I tillegg har styret behandlet aktuelle saker.
Strategiske mål
Arbeide for et tidsmessig idrettsanlegg
Det jobbes med planer om å bygge egen kunstgrasbane med delanlegg for friidrett ved
Langset. I 2006 kom vi så langt at vi søkte om spillemidler. Oddbjørn Skovseth var meget
behjelpelig i den prosessen. Vi hadde møter med representanter fra både Idrettskrets,
Fotballforbund og Eidsvoll Idrettsråd. I tillegg har NEIL hatt representanter på 2
informasjons- / debattmøter i kommunen. Men søknaden stoppet i kommunen da området vi
ønsker at anlegget skal ligge på ( på tvers av dagens grusbane) ikke er regulert for formålet.
Men vi oppnådde noe, vi fikk belyst behovet for ny skole og idrettsanlegg på Minnesund, det
er vel ingen oppegående politiker i Eidsvoll som ikke har fått dette med seg. Det ble skrevet
en del om prosjektet i Eidsvoll Ullensaker Blad. Den viktigste oppgaven for hovedstyret i
NEIL i 2007 blir å få bevilgende myndighet med oss, slik at vi får realisert våre planer som nå
ikke lenger bare er en fjern drøm
Organisasjonsutvikling
Kursinnbydelser er sendt ut pr. e-post til medlemmer i hovedstyret. Alle i hovedstyret har sine
faste oppgaver.
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Arbeidsmål
Sportshytta
Sportshytta har fått en fin innvendig ansiktsløftning, pensjonistene gjorde en flott jobb vinter /
vår 2006 med beising. Hytta blei lys og trivelig. Da hovedstyret gikk til innkjøp av en flott
skinnsalong fremstår nå hytta som ny igjen.
Lysløypa
Den årlige høstdugnaden er gjennomført. Seint på høsten ble stolpeskifting også påbegynt,
mye utstyr og bra med eksperthjelp gjorde at det ble reist 5 stolper en lørdag i november. Men
det er mye arbeid igjen som vi håper å få utført i løpet av 2007. Hovedstyret gikk med på å
støtte Ski- og aktivitetsgruppa til innkjøp av en flott løypemaskin (Kashbohrer) med fres og
sporlegger. Pris Kr 170.000.- + service ca. kr 20.000. Dette håper vi får skikkelig fart på de
mange ungene (ca 35 stk) som deltar på skitrening hver uke. Nå har vi også mulighet for å
lage skøytetrasse. NEIL søkte kommunen om støtte til innkjøp, men svaret var negativt.
Denne maskinen letter arbeidet til de frivillige løypekjørerne betydelig.
Langsetbanen
Grusbanen har blitt sloddet jevnlig, og med lys har sesongen der blitt utvidet utover høsten.
Nygårdsletta
Det har blitt utført ordinært vedlikehold på banen i regi av fotballgruppa.
De har i år, med støtte fra hovedstyret, påkostet banen med ca. 20.000 kr. Utvidelse av banen
ser ikke ut til å gå i orden. De jobber med å få til en 7`er bane på ”ESSO-jordet” ved skolen

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
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn
Kvinner
Menn
Totaler
Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år
Medlemmer 11
55
26
0
148
19
65
51
12
172
559
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 Kommunal støtte og LAN-midler 2006: kr 68 936, Innbetalt medlemskontingent 2006: kr 24 575.-. Klubben har 559 medlemmer.
 Overskudd fra spilleautomatene 2006: kr 313 940.Generell støtte til gruppene:
Fotballgruppa:
20.000,Bordtennisgruppa: 20.000,Aktivitetsgruppa: 20.000,Ellers får gruppene tildelt midler etter søknad.

Kort oppsummering av sportslige aktiviteter
Det sportslige målet til NEILs grupper er å aktivisere flest mulig. Det vises ellers til
gruppenes egne årsmeldinger med utfyllende skriv om aktivitetene.
 Fotballgruppa
 Bordtennisgruppa
 Aktivitetsgruppa
Innsatspokalen for 2006
Det vil i år ikke bli utdelt noen Innsatspokal i NEIL, vi har veldig mange som gjør en
kjempegod jobb for idrettslaget, men i år nådde ingen helt opp…….
Sluttord
Hovedstyret i NEIL vil takke alle medlemmer og tillitsvalgte for initiativ og stor innsats som
er nedlagt i 2006. Det er mange år siden det har vært så stor aktivitet i klubben vår. Vil også
oppfordre alle som har mulighet til å ta i et tak for klubben vår.
Et æresmedlem i NEIL, Sven Wittberg, har gått bort i løpet av året, vil lyser fred over hans
minne.
Minnesund 05.02.07

_________________________
Helge Julsrud Jensen
Leder

