ÅRSMELDING FOR 2017
HOVEDSTYRET I NORDRE EIDSVOLL IL

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenne innkallelse og saksliste
Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
Behandle idrettslagets årsmeldinger, herunder gruppeårsmeldinger
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppene
fullmakt til dette
8. Behandle idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Valg av: Styre, Revisor, representanter til årsmøte i idrettsrådet og
kretsting
11. Heder og ære

Styret
Leder:

Helge J. Jensen

Nestleder:

Rune Østby Hansen

Sekretær:

Ine Andreassen

Økonomiansvarlig:

Birger Kristiansen

Styremedlem:

Atle Mørch Sjøli

Fotballgruppa:

Trond Julsrud

Ski- og akt.gruppa:

Terje Fredriksen

Bordtennisgruppa:

Terje Juven

Kontrollkomite:

Ingrid Hognestad
Vidar Øystein Doknes

Valgkomite
Terje Fredriksen, Terje Juven
Revisorer:

Atle Gran
Kenneth Smedsrud

Hovedstyrets arbeid
Det har i 2017 vært avholdt 6 styremøter i hovedstyret, og det er behandlet 55 saker. Hovedstyret
har også dette året arbeidet etter tiltaksliste (faste oppgaver) og med aktuelle saker innmeldt fra
gruppene eller hovedstyremedlemmer. NEIL var godt representert på årsmøte i Idrettsrådet. Trond
Julsrud har også i 2017 hatt kontroll på medlemskartoteket og kontingentinnkreving.

Strategiske mål
Arbeide for tidsmessige idrettsanlegg
•

Våre anlegg er nå svært tidsmessige og moderne. Driftsbygningen ved Idrettsparken er satt
opp, stort sett alt av utvendig arbeide er ferdigstilt. Spillemiddelsøknaden ble sendt før
årsskiftet. Det har blitt lagt ned en meget betydelig dugnadsinnsats så langt. Dette kommer
til å løfte Idrettsparken ytterligere. Ellers vises til gruppenes årsmeldinger

Organisasjonsutvikling
Kursinnbydelser har blitt sendt ut pr. E-post til medlemmer i hovedstyret. Alle i hovedstyret har sine
faste oppgaver. Vi følger kontinuerlig opp for å sikre at alle trenere har gyldig politiattest.

Arbeidsmål
Sportshytta
Sportshytta er i jevnlig bruk av både ski- og aktivitetsgruppa, fotballgruppa og hovedstyret. Eidsvoll
frivillighetssentral arrangerer postkassetrimmen i sportshyttas nærmiljø (Stensby onsdag 30.8: Flott
tur i Postkasstrimmen, Stensby ved Neil hytta. NEIL ved Hege og Vegard Julsrud sto for årets flotteste
postkassetrim service, her var det hjemmebakt kake, saft og kaffe etter turen. Takk til alle for en fin
tur.») Skigruppa har «Åpen hytte» på søndager i vinterhalvåret, noe som øker bruken betydelig.
Hytta er strengt tatt for liten i forhold til bruken, og bør utvides. Dette vil det jobbes med fremover.

Lysløypa
Ski- og aktivitetsgruppa har hatt flere dugnader i 2017. Ingen store endringer, men det ble anlagt en
flott vinteraktivitetsplass ca. 250m nord for sportshytta.

Minnesund Idrettspark
Jevnlig vedlikehold er avgjørende for trivsel og reduksjon av slitasje. Dette har blitt gjennomført i
2017. Viktig at vi unngår forsøpling. Siste tilskuddet i anlegget er garasjen.
www.nordre-eidsvoll.net , www.neil.no
Hjemmesiden har blitt oppdatert, og tas godt vare på av webansvarlig Morten Bråthen. NEIL har
også egen facebook side, samt de sidene som gruppene også har opprettet.

Tiltaksliste
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsmøte ble gjennomført etter NIFs reglement
Kontingentinnkreving
Rapporteringsskjema NIF
Søknad om leie av idrettshallen ved Langset Skole
Søknad om kommunale midler og tilleggsmidler
Innsatspokalen NEIL
Årsmøteforberedelser
Behandling av innkomne skriv

Medlemsoversikt/Økonomi
•
•
•
•
•

Innbetalt medlemskontingent 2017 kr 31.672. Klubben har 597 medlemmer. (541)
0-5 år: 19 stk., 6-12år: 169 stk., 13-19år: 89 stk., 20-15 år: 9 stk., 26+ år: 311 stk.
Grasrotandel
kr. 85 038
Kommunale midler kr. 57 939
LAM – midler
kr.108 560
Flaggheising ved Langset skole fortsetter på dugnadsbasis.

Kort oppsummering av sportslige aktiviteter
Det sportslige målet til NEIL's grupper er å aktivisere flest mulig. Det vises ellers til gruppenes
årsmeldinger med utfyllende om aktivitetene.
•
•
•

Bordtennisgruppa
Ski- og aktivitetsgruppa
Fotballgruppa

Sluttord
NEIL ønsker å takke alle medlemmer og tillitsvalgte for mye initiativ og stor innsats i 2017.
Aktiviteten i klubben er meget høy og vi har stort sett alle fasiliteter som behøves for å opprettholde
samt øke aktiviteten i 2018. Vi oppfordrer alle som har en mulighet til å gjøre en innsats for klubben
vår, husk alt er bedre enn ingenting. Stor takk til våre store og små sponsorer, uten deres bidrag ville
klubbdriften blitt umulig. Våre hovedsponsorer har i 2017 vært Aasen Bil, KIWI Minnesund, DnB,
CircleK Minnesund og Montèr Flaen Hurdal

Minnesund 14.02.18

_______________________

_________________________

Helge J. Jensen (leder)

Rune Østby Hansen (nestleder)

_______________________

___________________________

Birger Kristiansen

Atle Sjøli

________________________
Ine Andreassen

