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Til medlemmene 

Bodø, 13.03.19 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Grønnåsen idrettslag 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 17.02.19. 

Årsmøtet avholdes den 20.03.19 kl. 19:00 på Grønnåsen skole, personalrommet. 

Sakliste for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 4: Behandling av idrettslagets årsberetning 2018 

Sak 5: Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 6: Behandling av innkomne saker og forslag 

Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift 

Sak 8: Godkjenning av idrettslagets budsjett 

Sak 9: Valg 

a. Styreleder 

b. Nestleder 

c. Styremedlemmer 

d. Varamedlem 

e. Valg av to revisorer  

f. Valg av valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem 

g. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet 

 

Deltakelse, stemmerett og valgbarhet.  

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må 

medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt 

medlemsforpliktelsene § 3 (1). Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.  

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger  

- Regnskap med revisors beretning 

- Styrets forslag til budsjett 

- Valgkomitéens innstilling til nytt styre og valgkomité 
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Sak 4 Årsberetning fra styret i Grønnåsen IL – 

2018 

 

1. Styret har i perioden bestått av: 

 

Leder:      Tron E. Enger 

Nestleder:     Heidi Holm 

Styremedlem, leder håndball  Tone Stensland  

Styremedlem, leder volleyball: Werner Skaue 

Styremedlem, leder idrettsskole:  Linda Baalmann 

Styremedlem, sponsor:  Marius Elsbak 

 

Vara medlem:    Lars Harald Christensen  

 

2. Styrets arbeid i 2018 - oppsummert:  

Styret har gjennomført 5 styremøter i løpet av 2018. Styret har gjennom året jobbet 

med en rekke saker. Av disse kan nevnes: 

 

- Gjennomført aktivitetsdag for alle de nye 1.klassingene. 

- Reforhandlet sponsoravtaler.  

- Søknader om økonomiske støtteordninger til arrangementer, utstyr og anlegg.  

- Fulgt opp «Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021» utarbeidet av Bodø kommune. 

- Fordeling av treningstid innendørs og utendørs sesongen 2018/2019.  

- Årsmøteforberedelser. 

-     Gjennomgang av regnskap- og budsjettprognoser.  

 

3. Aktiviteter, deltakelse på kurs og representasjoner i 2018: 

Flere av styrets medlemmer har deltatt på kurs og møter i regi av Nordland 

Idrettskrets. Verdt å nevne er: 

- Idrettskretstinget til Nordland idrettskrets. 

- Årsmøtet til Bodø idrettsråd.   

- Temakveld knyttet til anleggssituasjonen i Bodø.  

Flere trenere har også deltatt på ulike kurs og GIL har vært representert på ulike 

temamøter i regi av kretsen.  

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

4. Medlemstall for hele Grønnåsen Idrettslag  

Medlemsoppslutningen i Grønnåsen Idrettslag har holdt seg 

stabilt sammenlignet med   foregående år (2017 - 220 

medlemmer) og det kan registreres en liten medlemsøkning.  

Støttemedlemskap ble etablert i 2018 med en medlemskontingent på kr. 200. Antallet 

støttemedlemmer er lavt og arbeidet med å rekruttere flere støttemedlemmer vil fortsette 

i 2019.  

 

   Registrerte medlemmer pr. 31.12.2018.  

     

Antall registrerte medlemmer: 228 

 

Antall aktive spillere: 185 

 

Gutter 6-12 år:    81 Jenter 6-12 år:   49 Gutter 13-19 år:  30 Jenter 13-19 år:  25 

 

5. Økonomi 

Medlemskontingenten ble ved sist årsmøte vedtatt økt og fastsatt til kr. 350 per 

spiller. I tråd med dette har inntektene steget innenfor posten medlemskontingenter. 

Grasrotandelen og økte offentlige tilskudd i 2018 har gitt idrettslaget økte inntekter.  

Idrettslaget har gjennom året vært dyktige på å søke om økonomiskstøtte til ulike 

tiltak. Den største kostnaden gjelder leie av treningslokaler som halleie i 

Nordlandshallen og Mørkvedhallen. Påmeldinger til serier og turneringer er en annen 

av postene på utgiftssiden som også er stor.  

 

6. Anlegg og materiell  

Idrettslaget har fått godkjent en utvidelse av sandvolley anlegget ved Tusseladden 

barnehage. Arbeidet med en utvidelse av flere baner vil skje i 2019. I tillegg til dette 

er det blitt plassert ut en container som skal kles inn og benyttes som utstyrs bod i 

tilknytning til disse banene. Denne boden vil etter hvert fylles med nødvendig utstyr.  

 

Styret har valgt å ikke jobbe videre med videreutvikling av treningsanlegg i form av 

planlegging av tribune og ballfangernett. Etter gjennomførte møter med Bodø 

kommune ved teknisk avdeling ser vi at dette kan bli kostbart og vi har valgt å legge 

dette litt på is.  

 

Styret har fortsatt å følge opp  «Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021» der vi har 

belyst manglende og liten tilgang på treningstimer og behovet for en flerbrukshall på 

Grønnåsen. Vi har også videreført jobbingen med systematisering av innkjøp til 

klubben. 
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7. Sponsorer 

Det har siden oppstart av klubben vært lagt vekt på at det 

ikke skal være dyrt å være medlem i GIL, og delta på 

klubbens aktiviteter. Driften av GIL krever at vi til enhver tid sørger for å skaffe 

inntekter til klubben.  

 

For den totale driften er våre sponsorer og samarbeidspartnere veldig viktige. I 2018 

har GIL reforhandlet avtalen med våre to hovedsponsorer og vi er så heldige at de 

begge er med oss som sponsorer videre. I tillegg til hovedlaget har flere av våre lag i 

fotball og volleyball sine ”lokale” sponsorer. Alle slike avtaler er godkjent av 

klubbens styre.  

 

Pr. i dag har GIL følgende sponsorer og samarbeidspartnere: 

Hovedsponsor:       Bodø Energi 

          Coop Nordland 

 

Samarbeidspartnere:  Sport 1 Bodø  

                                    

 

GIL har avtale med Scantrade/Umbro for kjøp av idrettsmateriell til lag og spillere.  

Dette skal kjøpes hos Sport 1 Bodø og være av merket Umbro.  

 

Vi retter en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere! 

 

Styret i Grønnåsen IL  

 

 

 

_______________    _______________  _______________ 

Tron E. Enger   Heidi Holm   Marius Elsbak 

Leder    Nestleder   Styremedlem 

 

 

 

_______________  _______________  _______________ 

Linda Baalman  Werner Skaue    Tone Stensland 

Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem  
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8. Gruppeårsmeldinger  

 

Fotballgruppen 

 

Info fra fotballgruppen 

Grønnåsen fotball består ved årsskiftet av 11 forskjellige lag, 5 jentelag og 6 guttelag, 

hvor 8 av dem deltok i seriespill, men alle har representert klubben i diverse lokale 

turneringer i løpet av året. 

 

I sesongen 2018 ble piloten om spillformer videreført, og ble også innført som 

spillformer av fotballforbundet. De nye spillformene er: 

6-7 år – 3er fotball, 8-9 år – 5er fotball, 10-11 år – 7er fotball, 12-13 år – 9er fotball. 

14+- 11er fotball. 

 

Rekruttering og frafall 

Som de siste årene startet vi rekruttering av årets skolestartere på våren, og vi fikk 

etablert en stor gruppe tidlig, hvor vi fikk på plass en ivrig gjeng voksne til å drive 

laget også. Gjennom sommeren trente gutter og jenter sammen, men man merket seg 

at en del jenter falt fra, så når skolen startet opp gjorde vi noen grep for å prøve å 

etablere et rent jentelag. Dette lyktes vi godt med, og vi fikk noen flere jenter på plass 

også. 2012-årgangen i Grønnåsen består nå av over 20 gutter og ca. 12 jenter, noe vi 

er veldig godt fornøyd med. 

 

I tillegg har vi fått etablert et jentelag hvor 2010 og 2011-modellene spiller sammen. 

Denne gruppen består av 12-13 jenter. 

 

Vi er veldig godt fornøyd med rekrutteringsarbeidet som har vært gjort inneværende 

år, som har resultert i over 40 nye fotballspillere i GIL. 

 

Noe frafall har det vært i lagene rundt om, både de som slutter med fotballen og noen 

som flytter, men noen har også kommet tilbake til fotballen etter pauser eller 

tilflyttere. Ved utgangen av året har vi ca. 140 spillere i klubben, en markant økning 

fra i fjor. I tillegg har vi på gang en etablering av lag for nye skolestartere  

(2013-modellene). 

 

Gutter 2006 hadde et dilemma da de mistet spillere, og skulle i gang med en sesong 

med 9er fotball. Her gikk vi i dialog med Grand, som var interessert i et samarbeid. 

Grand var for mange for ett lag, og for få for to, så vi så fort fine muligheter sammen 

med Grand.  

 

Med godkjenning av søknad hos fotballkretsen, så ble det etablert et samarbeidslag, 

hvor Grand/Grønnåsen stiller to lag til seriespill i G13-klassen denne sesongen. Grand 
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har det administrative ansvaret for laget, men våre 

spillere er fortsatt våre medlemmer. Dette samarbeidet 

gjelder for inneværende sesong. 

 

I 2019 er Grønnåsen IL representert både på gutte- og jentesiden i ungdomsfotballen i 

13- årsklassen. I tillegg er vi påmeldt i 10 andre årsklasser også. 

 

Diverse 

Fotballgruppen hadde som mål å ferdigstille ny sportsplan, hvor den eksisterende er 

mangelfull og ikke samsvarer med nye spillformer. Her har vi ikke kommet i mål, og 

jobbes videre med i 2019. 

 

Treningssituasjonen er ikke ideell for klubben, med forholdsvis lite treningstimer 

tilgjengelig, og hvor det aller meste er knyttet opp i gymsaltimer, så lenge vi ikke har 

hatt lag i ungdomsfotballen. Noe mer tid ble tilført klubben etter klage til 

kommune/idrettsråd. 

 

Vi har fått en hel del nye trener inn i klubben, og det er også gledelig at en hel del av 

disse har deltatt på Grasrottreneren, så vi har en ganske stor andel av trenere med 

formell kompetanse i lagene våre. 

 

Målsetninger for 2019 

- Drive en velfungerende fotballgruppe, med gode rutiner for driften, hvor lagledere            

og trenere følger opp sine ansvarsområder. 

- Ferdigstille og vedta en ny sportsplan. 

- Få etablert fotballtilbud for 2013-modellene. 

 

Tron E. Enger 

Leder Grønnåsen IL, fotball  
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Håndballgruppen 

 

Håndballavdelingen bestod i 2018 av to grupper. 

 

• Gutter født 2009/2010, med 16 spillere fra Grønnåsen, Alstad, Mørkvedmarka 

og Støverskole. Disse deltok på 5 turneringer i 2018, Rognan cup i januar, 

DNB-cup i mars, Hestehoven cup i mai, IIL sin turnering i september og 

Multikulde-cup på Tverlandet i desember. I tillegg har de spilt seriespill, med 

et lag påmeldt (opp et årstrinn) i G10 serien. 

 

 

• Gutter født 2006 med 18 spillere fra Grønnåsen, Bodøsjøen, Alstad, Støver og 

Mørkvedmarka skole. Disse deltok på 4 turneringer i 2018, DNB-cup i mars, 

Hestehoven cup i mai, IIL sin turnering i september og Havmannen Cup på 

Mo i september. I tillegg har de spilt seriespill, med 2 lag påmeldt i G12 

serien. 

 

Grønnåsen ble av håndballforbundet region nord valgt ut som månedens lag i 

desember 2018, og det ble i den forbindelse publisert en artikkel på håndball.no, samt 

i Bodø.nu. 

 

Trenerne i håndballgruppa har i 2018 deltatt på flere kurs, minitreneren, trener 1 og 

trener 2. I tillegg har klubben fått sine 2 første håndballdommere, disse tok 

dommerkurs i 2018. 

 

Tone Stensland 

Leder Grønnåsen IL, håndball  
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Volleyballgruppen  

 

             Grønnåsen IL har to treningsgrupper i volleyball. Den 

ene er jenter 2005/2006 og den andre er jenter 2002/2003. Begge gruppene 

samarbeider godt med Bodø Volley og vi har gjensidig utbytte av dette samarbeidet. 

  Jenter 2005/2006 

Det er for tiden elleve 2006 jenter og en 2005. Av de 12 er 7 fra Grønnåsen IL og 5 

fra Bodø Volley. De trener en gang i uka. I 2018 var det i all hovedsak trening, men 

jentene deltok på NNM U13 i Bodø 21. og 22. april. Trener for denne gruppa er Siw 

Selnes og Eirik Baalmann. Vi ser for oss at det blir mer deltagelse på turneringer i 

2019 for å gi jentene kamptrening. 

Jenter 2002/2003 

Vi har 2 jenter født i 2002 og 10 jenter født i 2003 i denne treningsgruppa som trener 

og spiller innendørs sammen med Bodø Volley. I januar 2018 ble jentene nr. 2 i nord-

norsk mesterskap i U15 og fikk førsteplass i U17. Dermed kvalifiserte de til å spille 

NM U15 i Bergen og NM U17 i Førde. I tillegg til å spille NM deltok de i seriespill i 

U15 og U17. Jentene vant serien i U15. Det er god sportslig utvikling på disse jentene 

og de holder høyt nasjonalt nivå. 

Jentene fra Grønnåsen trente også sandvolleyball gjennom hele sommeren og deltok 

på flere sandvolleyballturneringer i Bodø og i Lofoten. I tillegg deltok de med 3 lag i 

Oslo på NM i sandvolleyball. 

Vi har en stabil og gruppe som er motivert til å satse videre.  

Werner Skaue 

Leder Grønnåsen IL, volleyball  

 

 

Idrettskolen 

Aktiviteten i idrettsskolen første halvår 2018 for 1.klassingene var veldig liten og det  

var kun bassenget som sporadisk ble benyttet frem til sommeren.  

            Det lyktes ikke GIL å få til oppstart av idrettsskole for nye 1. klassinger høsten 2018.  

            Dersom det er ønskelig å få til oppstart av idrettskolen igjen for nye 1. klassinger i  

            2019, må man jobbe mer systematisk rundt dette for å få til et opplegg.  

 

Linda Baalmann 

Leder Grønnåsen IL, idrettsskole  
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Sak 5: Behandling av idrettslagets regnskap i 

revidert stand 

 

Se eget dokument.  

 

Sak 6: Behandling av innkomne saker og forslag 

 

Det har ikke kommet inn innkomne saker eller forslag til behandling på årsmøtet.  

 

Sak 7: Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift 

 

Styre tilrår ingen endring i medlemskontingenten.  

 

Sak 8: Godkjenning av idrettslagets budsjett 

 

Se eget dokument.  
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Sak 9: Valg 
 

Grønnåsen IL, valgkomiteens forslag til styre, årsmøte 2019.  

 

a) Leder: Tron E. Enger    (ikke på valg, 1 år igjen)  

 

b) Nestleder: Heidi Holm    (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

c) Valg av styremedlemmer 

    Styremedlem: Linda Baalmann  (ikke på valg, 1 år igjen) 

    Styremedlem: Werner Skaue  (ikke på valg, 1 år igjen) 

    Styremedlem: Linda Simensen       (velges for 2 år) 

    Styremedlem:  Ulf Camitz              (velges for 2 år) 

 

d) Valg av varamedlem                          

     Varamedlem: Marius Elsbak            (velges for 2 år) 

 

e) Valg av revisorer 

    Det fremmes forslag om å engasjere Kristian Brunsvik og Grethe Monsen til å revidere 

idrettslagets regnskap for 2019.  

 

f) Valg av valgkomite 

 

    Leder av valgkomiteen:        Marthe Fagertun        (velges for 1 år) 

    Medlem av valgkomiteen:   Stig Sæthre     (velges for 1 år) 

    Medlem av valgkomiteen:     Cato Nergård           (velges for 1 år) 

 

    Varamedlem:   ?  (velges for 1 år) 

 

 

g) Valg av representanter til ulike ting, utvalg og møter 

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å utnevne representanter til de ting, utvalg og møter i     

organisasjoner der klubben har representasjonsrett.  
 

 


