
       

 

Årsrapport 

  Figgjo IL Hovedstyret 2018  

 
 

Organisasjon 2018 
             
Leder: …………………… Jostein Løland 
Nestleder: …………………. Hilde Homme Haraland 
Sekretær: …………………. Tone-Marit Haaland 
Varamedlem……………….Ole Topnes 
     
Leder Fotball: ………......  Christian Hjelmås 
Leder Håndball: ………...... Mikal Håland 
Leder Ski og Skiskyting: … Inger Ørmen  
Leder Turn: ……………….Kevin Løyning 
 
Valgkomite: ………...........  Mikal Håland, Hege Sviland, Gunnar Olufsen, varamedlem Inger Ørmen 
 
Medlemmer 
FIL hadde pr. 01.01.2019 – 369 betalende medlemmer inkludert støttemedlemmer. 

Antall medlemmer har gått ned en del siste året. Noe skyldes nedlegging av C-laget til Fotballgruppa. 

Andre årsaker er svikt i rutiner for å få aktive registrert. Dette skyldes ikke systemet eller regnskapsfører, 

men svikt i noen grupper hvor dette med medlemskap ikke tas alvorlig nok. Vi har en jobb å gjøre her. 
 
Støttemedlemmer 
Antall støttemedlemmer holder seg stabilt, men vi trenger flere. Det gir gruppene bedre økonomi og 

dermed et bedre tilbud. 
Oppfordrer de voksne om å være støttemedlemmer. Det koster bare kr. 200,- pr år.å støtte opp om det 

lokale idrettslaget. 
 
Styrets arbeid 
-Det ble avholdt 5 styremøter i 2018. Hovedstyret har fungert godt, gruppelederne blir kalt inn til 

Hovedstyremøter to til tre ganger i året.  

-Gjennom året har styret arbeidet med vanlige saker som økonomi, medlemslister, aktiviteter, julelotteri, 

sosiale tiltak, bevilgningssaker. Søknader, innrapporteringer osv til Idrettskrets, Norges Idrettsforbund, 

Sandnes Kommune er også prioriterte oppgaver som danner grunnlag for utbetalinger til laget. 

-Vi er blitt registrert som «Rent Idrettslag» i Antidoping Norge/Norges Idrettsforbund, og har etablert en 

Antidopingpolicy for Figgjo Idrettslag. Dette systemet er så vidt tatt i bruk men vil bli viet større fokus 

framover. 

-Arbeid med systematisering av Politiattester er også tatt tak i. 

-Makebytteavtalen med Sandnes Kommune om områdene rundt Idrettstunet er ennå ikke avsluttet. Feil 

signatur fra Idrettslaget i forhold til firmaattest, rot i kommunen osv er noen årsaker. Straks nytt styre er 

valgt på Årsmøtet vil dette bli ferdigstilt.  



     

-Sigurd Tjessem har gjort en fantastisk jobb med klipping av områdene rundt Idrettstunet. Og klipperen 

kjøpte han selv som gave til Figgjo Idrettslag. Nå mener han at han har fortjent å pensjoneres fra denne 

jobben. Vi vil rette en stor takk til Sigurd for flott innsats. Samtidig søkes hans etterfølger. 

-Idrettslagets betydning i et lokalsamfunn som vårt kom tydelig til syne etter den tragiske ulykken familien 

Valstad ble ofre for. Hovedstyret bidro med kr 5 000,- til Stines Utdanningsfond. 

 

Økonomi 
Figgjo IL har fortsatt god økonomi, noe som synliggjøres i lagets regnskaper, solid ført av Bjarne Berntsen. 

Alle gruppene driver sunt økonomisk. Samlet viser regnskapet en omsetning over 2,9mill og et overskudd 

på 165 000,- Samlet egenkapital er over 3,5mill og i form av bankinnskudd.  

Utover de generelle overføringene til gruppene, er det over regnskapet 2018  utbetalt kr 80 000,- til Ski- og 

Skiskyttergruppa, bevilget i 2017, og kr 100 000,- til fotball som støtte til rehabilitering klubbhus. 
 

Sosiale tiltak 
-Den etter hvert tradisjonsrike samlinga i Klugeslåtten for Figgjo IL sine ildsjeler ble arrangert av 

Hovedstyret1.juni.  Der møtes vi til inntak av god mat, sosialt samvær og konkurranser. Selv om det i år 

var bål- og grillforbud ble det en minnerik og kjekk kveld/natt.  

-Idrettsgallaen ble arrangert i Stavanger 5.januar. Hovedstyret inviterte èn representant fra alle gruppene til 

denne happeningen. Det ble en uforglemmelig kveld. Dette tas med i 2018 rapport siden billettene er 

kostnadsført i 2018. 
 

Rapport fra gruppene 

Når det gjelder sportslige aktiviteter og resultater henvises til årsrapportene til de enkelte gruppene. 

 

Arbeidet framover 

De sportslige aktivitetene foregår i gruppene, og slik må det også være. Det arbeides godt men det ligger 

utfordringer også foran alle. Å holde på medlemsmassen, aller helst øke denne, må være et hovedfokus. For 

å få dette til MÅ der være et godt og attraktivt tilbud. For å lykkes med det, settes det krav til 

organisasjonen. At det finnes mange nok som påtar seg verv i gruppene og som ser verdien av arbeidet som 

gjøres, er fundamentet i hele idrettslaget.  

I en slik sammenheng mener styret at å bidra med økonomisk støtte til kursing og videreutdanning av 

tillitsvalgte og trenere vil være fornuftig bruk av midler. Dette i tillegg til andre støtteordninger som går til 

investeringer. 

 

Viktige arbeidsoppgaver for Hovedstyret framover utenom ordinære saker: 

-Synliggjøre regelverket for utbetaling av trenerhonorarer. 

-Avklare forhold rundt merverdiavgiftsloven, vi er langt over de grenser som lovverket anser som 

momspliktig omsetning. 

-Jobbe videre med hjemmesiden, antidoping og politiattester 

-Oppnevne nytt medlem fra Figgjo IL til Styret i Stiftelsen Figgjohuset. 

 

Styret vil takke alle tillitsvalgte, trenere, oppmenn, ildsjeler og sponsorer for innsats og støtte i 2018 

 

For Hovedstyret 

Jostein Løland, leder 


