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SAKSLISTE:

SAK 1 ÅPNING

SAK 2: KONSTITUERING

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen og saklisten. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive    
protokollen.

SAK 3: ÅRSBERETNING 2018

SAK 4: REGNSKAP 2018

SAK 5: FORSLAG TIL ÅRSMØTET

SAK 6: FASTSETTE KONTINGENTEN

SAK 7: VEDTA  BUDSJETT FOR 2019

SAK 8: VALG:  Foreta følgende valg: 

a)    Leder og nestleder. 
b)    2 styremedlemmer og 1 varamedlem. 
c)    Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d)    To revisorer. 
e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene. 
f)    Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

SAK 9 AVSLUTNING
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HOVESTYRETS BERETNING:

1 Innledning
Hovedstyret har avholdt 10 styremøter i 2018. Det etterfølgende omhandler hovedstyrets arbeid 
samt medlemsmasse og økonomi som er hovedstyrets ansvar.

2 Tillitsvalgte 20182.1. Hovedstyret

Valget ga følgende resultat:

Leder             Steinar Kvinge

Nestleder       Tor Håkon Hansen

Styremedlem Lars Chr Wallace

                       Britt Mo

Varamedlem   Erik Nilsen

Revisorer      Hans Petter A Klohs

                      Magnus Fauske  ( Dag L Torgersen fra 20.1.2019)

Tor Håkon Hansen har også innehatt vervet som kasserer.

Jan Haugland har hatt ansvar for medlemsregisteret.

Gruppelederne har deltatt i styremøtene.

2.2. Gruppeledere

Håndball     Steinar Kvinge

Fotball         Lars Chr Wallace

Orientering Jan Haugland

Hus/Bane  Olav Lønne

Hytte          Per Haugland

Ansvarlig Redaktør Steinar Kvinge

3.1. Årstadbladet

Årstadbladet har kommet ut med to numre i 2018.

3.2 Representasjon
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Årsmøte i Idrettsrådet: Steinar Kvinge

Hordaland Idrettskrets styre, varamedlem: Steinar Kvinge (til 20.4.2018)

HIK – Kontrollkomiteen, vara: Steinar Kvinge (fra 20.4.2018)

Det vises for øvrig til gruppenes årsberetninger.

4 Medlemmer

 
Hånd
ball Fotball

Orienteri
ng Pensjonister

Idretts
skole Hytte Sum Endring

         
01.01
. 305 99 17 27 28 2    478  
31.12
. 278 88 17 24 60 2    469       -9 

            -9 
Endring -27 -11 0 -3 32 0 -9

Endring 
% -8,9 -11,1 0,0 -11,1 114,3 0,0 -1,9

119 nye

128 u

5 Økonomi

 Utsendt
1.

kvartal
2.

kvartal
3.

kvartal
4.

kvartal Tot Innk %
       

Håndball  323.200
 
175.750

    
1.100    

  
21.100 

   
197.950 61,25

       

Fotball  109.500
   
53.000 

    
4.800     1.200

    
5.900 

     
64.900 59,27

       

O-gruppen
30.06.50

0
     
7.500          

       
7.500 100,00

       

Pensjonist
01.11.20

00
   
10.500          

     
10.500 95,45

       

Idrettskole    42.850
     
9.350 

    
4.200   12.850

    
4.950 

     
31.350 73,16

4



       

Hytte
01.01.20

00
        
500          500 50,00

       

Total
  
495.050 

 
256.600

 
10.100   14.050

  
31.950 

   
312.700 63,17

6 Konklusjon

Medlemstallet i klubben er stabilt.

 Fotballgruppen har fullført en sesong som endte med 5.plass i Kvinner 4.divisjon. Herrelaget har
spilt i 7.divisjon og avsluttet sist i sin avdeling. Vi har også hatt et 7er-lag for herrer. I 2019 står 
fotballgruppen overfor en slags nystart av aktiviteten når kunstgresset er på plass.

Orienteringsgruppen opprettholder sin aktivitet gjennom konkurranser både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Gruppen arrangerer løp og selger kart.

I håndballgruppen er den største prestasjonen Regionmesterskap i Kvinner 3.divisjon som førte 
til opprykk til 2.divisjon. J16 ble nr 12 i den landsomfattende Bringserien 17-18. Det ble også 
finale i fylkesmesterskap på J13-3. Våre seniorlag gjennomførte for øvrig 17-18-sesongen med 
3.plass i herrer 4.div., samt at laget i damer 4.div. ble nr.5. Åpningscupen ble arrangert for 41. 
gang i august/september 2018 med 345 lag.

Utbyggingen  på Wergeland/Rautjern er nå på det nærmeste ferdig med barnehage og Wergeland 
terrasse. Vi venter fortsatt på en redskapsbod som skal plasseres på nordvestsiden av klubbhuset. 
Kunstgressbanen er ferdig med grunnarbeidene og venter på varmt nok vær til at kunstgresset 
kan legges i april.

Vi har siden 2015 engasjert advokat overfor Bergen kommune i forbindelse med 
barnehageutbyggingen. Løsningen som ble valgt har forringet vårt klubbhus mht tilgang, lys og 
utsikt ganske vesentlig. Våre innsigelser har ikke ført frem og en anke til Fylkesmannen ble 
avslått. Slik saken nå står finner vi det formålsløst å forfølge saken gjennom rettsapparatet. 
Bergen kommune har imidlertid innvilget dekning av våre advokatutgifter.

Kommunen mener at vår festeavtale utløper i 2022. Klubbens styre er uenig i dette og vil ta 
initiativ i løpet av våren for å få avklart at klubben får forlenget festeavtalen utover 2022. 
Kommunen planlegger å sette i gang en mulighetsstudie for et nytt klubbhus/grendahus på 
nordsiden av banen. Så vidt vites er dette arbeidet ikke igangsatt.

På hytten på Ulriken er det foretatt vedlikeholdsarbeider i 2018. Det er planlagt å fortsatte 
dugnaden i 2019. Sparebanken Vest Allmennyttige fond har bevilget kr.250.000 og Bergen 
kommune kr.40.000  for å tilpasse hytten slik at en nødbu kan integreres i den nåværende hytten. 
Det er utnevnt en egen arbeidsgruppe som arbeider med nødbuprosjektet. Nødbuen forventes å 
bli satt i drift i 2019.
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Pensjonistene i klubben, ca 20 i tallet,  møtes første onsdag i måneden for en hyggestund. De er 
viktige for å ta vare på historien og kontinuiteten i laget. 

Jubileumsåret 2018 er over. Vi fikk ferdig jubileumsboken til desember 2018. Den er i salg hos 
Norli og vi har boklager på Rautjern.

Jubileumsfesten ble avviklet på Kronstad Hovedgård lør.10.11. med 52 påmeldte. På selve 
dagen, 8.11.2018, avholdt vi en jubileumslunsj med innbudte gjester og gubbelaget. To  
vellykkete arrangement.

Vi utga to nr av Årstadbladet i 2018. Målsettingen er å få ut et nytt nr i halvåret.

Hjemmesiden er ikke i bruk slik som vi ønsker det. Webredaktør er avhengig av innspill og slike 
er det for få av. Det samme kan sies om klubbens Facebook og Instagram-satsninger der styret 
ikke har lykkes godt nok med kommunikasjonen med medlemmene.

Klubbens økonomi er bra, men heller ikke mer. Klubben eier klubbhuset på Rautjern og hytten 
på Ulriken. Vedlikeholdsarbeider på eiendomsmassen er kostbare tiltak. Ønskede oppgraderinger
kan ikke utføres slik klubbøkonomien fremstår pr i dag. Jubileumsboken il gi klubben inntekter i 
2019. Kontingentinngangen er fortsatt ikke tilfredsstillende. 

Det er mange utfordrende oppgaver å ta fatt på i året som kommer, og vi tror på fortsatt 
fremgang for Årstad i 2019. Det forutsetter imidlertid at det er ledere, trenere og andre frivillige 
som stiller opp.

Hovedstyret vil takke alle aktive, trenere, øvrige tillitsvalgte og foreldre for innsatsen i 2018 og 
ønske lykke til i 2019.

Steinar Kvinge

Leder

ÅRSRAPPORT FOTBALLGRUPPEN 2018

Fotballavdelingen har i 2018 hatt tre lag påmeldt i kretsserien. Damelaget i 4. divisjon, herrelaget
i 7. divisjon og et 7’er-lag i 2. divisjon.

Damelaget hadde en meget sterk vårsesong, og lå helt i toppen frem til sommerferien. 
Høstsesongen var litt svakere, og laget havnet på fjerdeplass med 28 poeng etter 16 kamper.

Herrelaget i 7. divisjon havnet sist i sin gruppe med tre poeng. Treningsiveren i gruppen har vært
svak, og dette vises på tabellen. Laget har bestått hovedsakelig av studenter, og utskiftingen i 
stallen var stor i løpet av året.

7’er-laget fikk med seg en seier i løpet av sesongen, og hadde ett lag bak seg på sluttabellen. 
Målforskjellen på 55-135 gir inntrykk av at dette er underholdene fotball utelukkende for moro 
skyld. 

Alle tre lagene er påmeldt til sesongen 2019, og vi håper at Rautjern blir klar slik at alle kan 
spille hjemmekampene sine på vår egen bane.
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Lasse Wallace

Leder

ÅRSRAPPORT HANDBALLGRUPPEN 2018:

                                         SESONGEN 2017-2018 (1.5.17-1.5.18)

                                  Styre:

                                  Steinar Kvinge (leder)

                                  Dag Tønjum (kasserer)                                                                

                                  Ann-Kristine Reknes

                                  Tor Håkon Hansen                                  

                                  Tommy Sørsdal                             

   Menn 4.divisjon          Trener: Ronny Helgesen
Laget ble nr.3 med  18 10-0-8 404-401  20  poeng                                                                      

Scoringer:  Arild Moe                     80  mål       Emil Vangstrøen            35 mål

                   Mats Stunner                 59   ”         Andreas Kolseth             34 ”

                   Even Korsedal              49    ”         Christian Vig                  27  “

                   Jens Løken                    42”             Jan Kr Sletteland           26 ”

Vi fikk stabilisert laget i 4.divisjon, ikke minst takket være 3 studenter fra Stranda samt en gammel ringrev. I alt 18 

spillere var innom laget.

.G.14-1 (f.03) Trener: Walter Sørlie

Laget ble nr.13 i A-serien med 12 2-0-10 215-263  4 poeng. 

I AA2-sluttspill ble de nr 3 med 6 3-0-3 120-125 6 poeng.

Laget har hatt en tøff sesong resultatmessig, men viser femgang. Laget avsluttet sesongen med Kongeparken cup.

G14-2 (f.04-05) Trener: Hans Petter Andersen

Laget ble nr 7 i B-serien med 14 7-0-7 256-252  14 poeng

I BA1-sluttspill ble de nr 7 med 4-0-3 171-163  8 poeng

Det må rekrutteres flere. Nå er de 6 gutter.

G11 (f.06) Trener: Tommy Sørsdal

Laget spiller turneringer i 11-årsklassen.

G10-1 og 2:(f.07) Trener: Even Østgulen m.fl.

Laget, ca 18 gutter, spiller minicuper og trener  i Haukelandshallen og Ny-Krohnborghallen. 

G9 (f.08) Trenere: David Gaski/Manuela Gashi

Laget spiller minicuper.

Kvinner 3.divisjon                  Trener: Espen Halland/Gitte Erdal

Laget ble nr.1 og Regionmester med 18 15-2-1 522-394  32 poeng    
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Toppscorere: Cecilia Kaland               94 mål      Rikke F Larsen                          38 mål                                               

                       Amanda Holthe            72 ”           Hanna H Sture                           31 „                                                   

                      Thanh Trang-Thi Do     69 „  ”       Maren Aase                                29 “

                      Ann-Kristin Grimstad    66 “          Helene Hemstad                         23 “

                      Charlotte Christiansen   58 “          Lill-Katrine Haugsbakk              23 “

                        

Laget vant serien og rykket opp til 2.divisjon på nasjonalt nivå. Der venter bl.a. 6 Østlandslag og laget må styrkes 
hvis det skal overleve. Heldigvis har det skjedd og laget bør klare seg i jubileumsåret.

             

Kvinner 4.divisjon                  Trener: Espen Halland/Gitte Erdal 

Laget ble nr 5 med: 18 9-2-7  544-444  20 poeng   

Laget besto i hovedsak av Jenter 18-spillere og gjorde nok en god sesong.  Dessverre forsvinner de fleste 
russejentene (f.99) fra byen etter sesongen.

J18   (f.99-00)) Trener: Tommy Sørsdal

Laget ble nr 5 med 10 3-0-7 195-226 6 poeng. Laget ble utslått i kval 2.runde til Lerøyserien.

Jenter 16 (01-02) Trener: Tommy Sørsdal

Laget ble nr 7 i AA1 med 10 3-2-5  220-241 8 poeng

Laget kvalifiserte seg til den nasjonale Bringserien og ble nr 12 i sin avdeling. Laget vant Julecupen.

Jenter 15-1 (02) Trener: Tommy Sørsdal

Laget ble nr 1 i kvalifisering med 8 8-0-0 265-122 16 poeng

I AA1 ble det 8.plass med 11 4-1-6 240-252 9 poeng

Dessverre gikk laget i oppløsning på slutten av sesongen.

Jenter 15-2 (02) ble trukket fra serien

.

Jenter 14 (03) Trener: Amalie Sydtveit

Laget ble nr.3 i B-pulje med.10 5-0-5 158-156 10 poeng

Laget har få spillere og må hjelp fra årsklassen under for å stille lag.

Jenter 13 (04)  Trenere: Liz-Iren Kartveit/ Tina Larsen/Jannicke W Torvund/Bente Aarbakke/Didrik 
Eikeland/Yvonne Lade/Eirik Lønne/Kari Marvik

Jenter 13-1 ble nr 8 i AB-pulje med 11 4-0-7 185-193 8 poeng

Jenter 13-2 ble nr 7 i B-pulje med 16 4-2-10 207-241 10 poeng.

Jenter 13-3 vant sin B-pulje med 18 17-0-1 324-183 34 poeng. 13-3 spilte finale om fylkesmesterskap i B-klassen. 
Laget meldte overgang fra Sædalen før sesongen.

I alt 30 spillere i gruppen.

Jenter 12 (05). Trenere: Kenneth Hoff/Øystein Sæther

Jenter 12-1 ble nr 5 i A-pulje med 18 8-1-9 280-318 17 poeng

Jenter 12-2 ble nr 2 i B-pulje med 18 14-1-3 280-230 29 poeng

Jenter 11 (06) Trener: Tommy Sørsdal

Laget spilte turneringer.

Jenter 10 (07) Trener: Helge Havneraas.

Car 20 jenter spilte turneringer.
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Jenter 9 Fridalen (09) Trener:Katja Morvik

Gruppen (ca 20 jenter) har spilt minicuper..

Jenter 9 Kronstad (09) Trenere: Trond Egil Berntsen/Heine Didriksen

Gruppen (ca 10 jenter) har spilt minicuper.

Jenter 8 (2010) Trenere: Live Losnedahl/Maria Sandvik-Ebbing/ Synne Ingebrigtsen

Laget ble startet opp i løpet av sesongen og spilte minicuper.

Jenter 7 (2011) Trener: Yvonne Lade

Laget ble startet opp i løpet av sesongen.

REPRESENTASJON

Trond Dokken, Steinar Kvinge , Regionting RVN

Tommy Sørsdal, NHFs ting 2017 samt   medlem arr.utvalg RVN.

DOMMERE

Knut Einar Nilsen,  Camilla Skjærdal, Emilie Sundin, Haakon Havre, Henrik Gulbrandsen, Espen Paasche. Marius 
V Pedersen, Madeleine Sagevik, Sanne Prestø Aase, Astrid Risøy, Marie T Bjørnset, Tirill S Høyheim, Elida 
Lysvold, Thea L Unneland, Maria Innset, Stine Lise Johannessen, Johannes Måge, David D Gaski...

TURNERINGER

I sesongen 17-18 deltok vi i følgende turneringer: 

Vårspretten, Handballfestivalen (Stord), Åpningscupen, Voss Cup, Ål cup, Bergen cup,  Julecupen, MIL-cup,  
Granollers cup, Kongeparken cup .

I tillegg har vi deltatt i Bringserien J16, Lerøykval J18  samt Beach-RegionM.

KONKLUSJON

Damelaget ble Regionmester i 3.divisjin og rykket opp til 2.divisjin. Våre lag i 4.divisjon sluttet på øvre halvdel.

Jenter 13-3 ble nr 2 i Fylkesmesterskapet.

Totalt meldte vi på 30 lag i Regionmesterskapet. Rekrutteringen på både gutte- og jentesiden kan imidlertid bli enda 
bedre. 

Økonomien er under kontroll. Dugnader i form av lotteri osv hjelper på. Gode sportslige prestasjoner medfører store
reiseutgifter og økte trenerutgifter.

Arrangementsmessig avviklet vi Åpningscupen  for 40.gang i august/sep 2017 med 395 lag. 

Vi har avholdt Årstad-dagen i juni 2017. OBOS håndballskole ble avviklet  i høstferien 2017.

Vi har to timer i den nye hallen på Ny-Krohnborg skole. Det er relativt liten respons på tiltaket fra barna i strøket. 
Sesongen 17-18 trener J2005 og G2007  en gang i uken der. 

Vi må videre arbeide for å opprettholde nivået og øke aktiviteten på yngresiden. Vi må øke rekruttering/utdanning til
trenerjobber og dommeroppgaver. I mai 2017 arrangerte vi dommerkurs der over 20 jenter og gutter født 02  deltok. 
En nøkkelaktivitet i det videre er å rekruttere og utdanne trenere, dommere og ledere.

Klubbstrategi og sportslig plan som ble presentert trenere og foreldre i juni 13 må nå revideres.

.

80% av gruppens aktivitet er for barn og ungdom under 16 år. Det er derfor et konstant behov for flere hoder og 
hender (les: foreldre) for å få alle hjul til å gå rundt, hele året. 

I tillegg til å lage gode rammer for utvikling for våre yngre lag er det behov for flere som interesserer seg for å legge
forholdene til rette for satsing på seniorlag, dvs de over 16 år. Det er ingen av klubbene i øvre divisjoner som opptrer
som ”hobbylag” lenger. Kravene fra overordnete instanser skjerpes stadig, senest med innføring av Live-overføring 
av kamper..
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 ÅRSRAPPORT 2018 FRA ORIENTERINGSGRUPPEN. 

O-gruppens styre har bestått av: 

Leder: Jan Haugland 

Kasserer: Per Haugland 

Styremedlem: Anne Fjeldstad 

Styremedlem: Linda Klanderud 

Revisor: Gunnar Alsaker 

Valgkomité: Olav Thornes, Gunnar Alsaker og Olav Lønne 

Arne Halvorsen, ansvar for turorientering 

Jan Haugland, ansvar for kartsaker 

Representasjon: 

Jan Haugland deltatt på HOKs kretsting og lagledermøte i region Bergen. 

Verv i hovedlaget 

Jan Haugland er kontingentfører. 

Per Haugland er leder av Hyttestyret, medlem av Husstyret. 

Olav Lønne er leder av Husstyret og medlem av Hyttestyret. 

Svein Haukaas er med i redaksjonskomiteen for Årstadbladet. 

Anne Fjeldstad medlem av valgkomiteen. 

Arrangementer 

100 års jubileumssesongen begynte med at gruppen arrangerte bedriftsløp 25/4 for 125 års jubilanten 
Baker Brun fra Alvøen Idrettspark i Loddefjord med hele 342 deltakere. Løpsleder Karianne Alsaker,
løypelegger Jan Haugland og kontrollør Gunnar Alsaker. Gruppen fikk velvillig hjelp fra Loddefjord 
IL med fasiliteter på arena (samlingsplass). 

Vårt eget jubileumsarrangement 28/8 pokalkamp nr. 6 for HOK /Bergensregionen fra Vassendveien, 
Mathopen med løypelegger Olav Thornes, kontrollør Jan Haugland og løpsleder Arne Halvorsen. 
Arrangementet ble avviklet i bra høstvær, med gode tilbakemeldinger fra 201 deltakere – spesielt når 
de ble servert saft og skillingsbolle etter målgang. En stor takk til sjøforsvaret som stilte arealer ved 
Briggen forlegning til vårt parkeringsbehov. 

Kart. I 2018 er det arrangert o-løp og Tur-O på følgende av våre kart, antall løp i parentes. Noen av 
kartene har hatt store landskapsendringer i forbindelse med utbygging / vegetasjonsendring og 
trenger nytt grunnlag og synfaring for å bli kart med dagens standard. 

Alvøen (1 pokalløp, 1 bedriftsløp: Baker Brun og Tur-O) 

Damsgårdsfjellet /Kanadaskogen (1 nattløp: Gular, 2 bedriftsløp: Tryg/Hordaveg og Tur-O) 
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Krohnegården (Tur-O) Kartarkiv for Årstad. Det er fremdeles mange ferdigtrykte kart igjen i 
arkivet vårt, fordelt over de områdene som er aktive. Mulighetene for å bruke opp dette lageret er 
minimale, så verdien er nå avskrevet regnskapsmessig. Alle kartene er imidlertid digitaliserte, og lett 
å oppdatere. 

Turorientering. 

Også i 2018 har vi hatt turorientering på tre områder; Kanadaskogen, Alvøen/Mathopen og 
Krohnegården, med 40 poster totalt. Postene settes ut før 1.mai og står ute til utgangen av oktober 
måned. Turorienteringen har gjennom våre salgskanaler (3 butikker + nettsalg) i år solgt 63 
konvolutter og 11 enkelt kart, (mot 57 / 7 i fjor). 

Oversikt løp med deltagelse av medlemmer i Årstad IL sin o-gruppe. 

Medlemmene i o-gruppen er aktive deltagere på mange arrangementer av ulike slag og med ulike 
arrangører: 

- Kretsløpene i Hordaland 

- Pokalløpene i Bergen 

- Nattløpene i Bergen 

- Sprintcupen i Bergen 

- Brakebeinerløpene - En del nasjonale og internasjonale løp, men verdensmesterskapet for veteraner 
i Danmark og norsk veteranmesterskap på Ås/Ski som de største begivenhetene. Ingen spesielle gode
resultater å melde om, ingen nevnt - ingen glemt. 

Økonomi. 

Stabil god økonomi takket være jevnt salg/bruk av kartene våre, underskuddet ble «bare» 5 tusen mer
enn budsjett selv om vi bidro med en gave på 25 tusen til hovedlagets jubileumsbok. 

Sluttkommentarer. 

Fremdeles en aktiv gjeng på 10-12 ivrige løpere som deltar ofte i o-løp lokalt, mer sjeldent nasjonalt 
og internasjonalt. Inkludert bedriftsløpene deltar flere i mer enn 30 konkurranser i løpet av året. Vel 
gjennomført to større løpsarrangement og Tur-O. I 2019 som er o-gruppens 80-års markering, 
konsentrerer vi oss om Tur-O og ett pokal-løp den 7/5. 

Bergen, 8 januar 2019 

Orienteringsstyret: 

Jan Haugland, Anne Fjeldstad, Linda Klanderud, Per Haugland 

På gruppens årsmøte 15/1-19 som hadde 10 fremmøtte ble gruppevalget som følger: 

Leder: Jan Haugland (gjenvalg) 

Kasserer: Per Haugland (gjenvalg) 

Styremedlem: Anne Fjeldstad (gjenvalg) 
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Styremedlem: Linda Klanderud (gjenvalg) 

Revisor: Gunnar Alsaker (gjenvalg) 

Valgkomité: Olav Thornes, Gunnar Alsaker og Olav Lønne (gjenvalg) 

Årsrapport fra Hus og Banestyre 2018.

På årsmøte 2017 ble følgende valgt:
Olav Lønne, leder
Per Haugland
Kåre Øverli
Magnus Fauske  

Klubbhus:

I løpet av 2018 har vi satt opp to doble pokalskap med glassdører i stuen og en lang hylle 
over disse. De fleste pokaler som ble stuet vekk i forbindelse med barnehageutbyggingen 
er vasket og satt inn i de nye skapene og på hyllen over.
I forbindelse med 100 årsjubileet tok dugnadsgjengen en hovedrengjøring av hele 
klubbhuset og pyntet og dekket på til mottakelsen for ordføreren og andre invitert gjester 
til mottakelsen. 

Utvendig er den nordre murveggen rengjort og malt to strøk. Minneplaten er kommet på 
plass, og det er også satt opp en holder for en blomstervase. 

Flaggstangen fikk ny vimpel som ble innviet på jubileumsdagen.

Det som står igjen av viktig vedlikehold før garderobene kan taes i bruk er å gå igjennom 
dusjsystemet, rense dusjhoder og sjekke at det ikke er lekkasje. Dette vil vi invitere til en 
dugnad for å få til.

Som i tidligere år har det vært noe vanndrypp fra taket i stuen, uten noen påviselig grunn. 
Vi tror fremdeles at det oppstår i forbindelse med kaldt vær, og at kondens er derfor en 
mulig årsak. 

 Utvendig venter vi også på en redskapsbod som skal settes opp som erstatning for rommet 
under den gamle trappen .

Bane:

Banen har heller ikke i år vært i bruk til organisert trening, men er i høst fyllt opp og 
avrettet og gjort klar for legging av kunstgress så snart temperaturen er høy nok. Er vi 
heldige, så er banen klar i mai. Baneanlegget med gjerde og porter er ferdig, så nå gleder vi
oss til det kryr av små og store Årstadspillere på en fin grønn matte. 

Bergen 5/2-2019

Olav Lønne

Leder Hus og Banestyret
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Årsrapport fra Hyttegruppen 2018
Hyttestyret har i perioden bestått av :

Leder :   Per Haugland    

Medlemmer:     Mari Rommetveit, Olav Lønne, Henrik Angermund, Mathias Lillestøl og Pål 
Morkken

I 2018  har det også vært liten aktivitet av barnehager, bare 1 besøk.    Tertitten Barnehage , 
Åsane men i år kunne de ikke bruke selve hytten pga arbeidene som da foregikk  men hadde sin 
lavo utenfor som før . 

I  år har det vært vanskelig for lagets medlemmer  å benyttet hytten pga oppgraderings arbeidene.
Disse er no  for det meste ferdige og gamle kjøkkenet er no  laget til  som nødbu, her gjenstår no 
bare å finne løsning for opplåsing via mobiltelefon og kodelås.

Porsjektgruppen for nødbuen arbeider videre med å finne  løsning på dette.

Her er mont. ny ytterdør og innerdører i gang samt nye gulv i gangen / wc og nye 
rommet(  nødbuen). Det er også mont nytt vindu i dette rommer. 

Videre er det montert ny takpapp med  vannrenner og beslag på hele hytten samt nytt beslag på 
skorsteinen. Det er også laget  et lite overbygg over den nye døren mot øst.

Alt dette arbeidet er utført  av innleide fagfolk, tømrere og taktekkere.

Midler til dette arbeidet er fra  gaven vi fikk fra Sparebanken Vest .

Hytte styrets medlemmer, spesielt leder, samt noen av O –  gruppens medlemmer har i løpet av 
våren og høsten  lagt ned et stort dugnadserbeid . I forbindelse med oppgraderingen  av tømrere 
og taktekkere har det vært mye arbeid med riving , maling,  rydding og 2 paller med  ” avfall ” er
klargjort for nedflyging til våren. Noe må brennes når vær og vind tillater dette.

Det var helikopter flyging 26 mai og da hadde vi 5 hiv opp med alt vi trenkte  for alt arbeidet og 
1 ned med boss. 

Det er også montert  solselle panel og delvis lagt opp ledninger og stikkontakter for 12 volts lys  
og strøm i småstuen , gang og ”nye” rommet.  Gjenstår å montere lampetter etc. og evnt lys i 
resten av hytten.  

Kjetil Iversen Lavik`s malerfirma har  også i år sponset oss med malig og utstyr noe vi og laget 
sette  veldig stor pris på,  så igjen Kjetil tusen takk så langt.

Vil også takke medlemmene  fra O – gruppen for dugnadsarbeidet også  i 2018 og håper også på 
god deltagelse  i 2019, også og  av andre  av lagets medlemmer !

Vi trenger det om vi skal  holde  hytten i noen lunde  bra stand .

For Hyttestyret   

Per Haugland
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SAK 4 REGNSKAP
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SAK 5: FORSLAG TIL ÅRSMØTET

Forslag 1: 

Hovedstyret foreslår at kontingenten økes med mellom kr 100 og kr 200 for alle aktive 
klasser. 
Fakturering foreslås å skje halvårlig i februar og september for aktive klasser.
Forslag til årssatser for 2019:
 
Senior / studenter                          kr 1 500
Junior 13 - 20 år                            kr 1 300
Barn 10 - 12 år                              kr 1 000
 
Idrettsskole (under 10 år)               kr 475 pr halvår  
Idrettsskole søsken                         kr 225 pr halvår for barn nr 2, 3, 4 osv.
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Passiv-/støttemedlem                      kr 500
Alle ellers                                       kr 100 som er minstesats lovpålagt av NIF 

Søskenmoderasjon 10 til 20 år:         kr 500  (barn nr 2, 3, 4 osv. betaler kr 500 hver)
Alder beregnes pr 31.12 i kontingentåret.

Forslag 2:
Styret bes om å utnevne et utvalg for å utrede en styringsmodell for Årstad IL med tilsatt 
administrasjonsleder / daglig leder.

Bakgrunnen for dette er utsikter til økt aktivitet i håndball- og fotballgruppene og stor vekst 
i medlemstallet for fotballgruppen som følge av tilgang på ny kunstgressbane på Rautjern 
fra april.  

En tilsatt medarbeider i halv stilling vurderes som gjennomførbart og realistisk med dagens 
klubbøkonomi og utsikter til medlemsvekst for fotballgruppen gjennom sommeren og 
høsten 2019.

Utvalget må bemannes med medlemmer av klubben som ikke sitter i klubbstyret. Utvalget 
må levere sin innstilling til klubbstyret innen 1. juni 2019 slik at resultatet av utvalgets 
arbeid og innstilling kan få konsekvenser fra høstparten 2019.
mvh Tor Håkon Hansen

SAK 6: FASTSETTE KONTINGENTEN

Se vedlagte forslag til årsmøtet.

SAK 7:  BUDSJETT FOR 2019
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SAK 8: VALG 

Se valgkomiteens forslag

SAK 9 AVSLUTNING
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