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Styrets sammensetning 

Leder: Vidar Steine 

Nestleder: Britt Mo 

Styremedlemmer: Lars Chr. Wallace, Jørund Unneland 

Varamedlem: Henriette F. Måkestad 

I tillegg møter gruppeledere i håndball, fotball, orientering, hus/bane og hytte på styremøter. 

 

Valgkomité: 

Leder: Arne Aarseth 

Medlemmer: Tommy Sørsdal, Jan Haugland 

 

Kontrollkomité:  

Hans Petter A. Klohs, Linda Klanderud   

Varamedlem: Per Haugland 

 

Gruppeledere: 

Orientering: Jan Haugland 

Fotball: Lars Chr. Wallace 

Håndball: Steinar Kvinge 

Hus/bane: Kjetil Lavik Iversen 

Hytte: Mathias Lillestøl 

 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 9 styremøter hvor 70 saker er behandlet. 
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Spesielle oppgaver 

Styret har vedtatt en totalfornyelse av klubbens hjemmeside, med skifte av leverandør. Valgte 

leverandør er samarbeidspartner med NIF. Skiftet vil bli synlig på www.arstadil.no i løpet av første 

halvår-22   

Laget er i kontakt med kommunen vedr utløp av festekontrakt 31/12-22 for klubbhus Rautjern. P.t så 

er signalet at vi har en løpende avtale med «vanlig» oppsigelsestid etter utløpet av dagens avtale. 

Den løpende driften av laget, har vært under stort press grunnet covid-19 restriksjoner.  

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktiviteten har vært nærmest null grunnet Covid-19 restriksjoner, derfor er ingen målsetninger for 

2021 oppnådd, der målet var styrket bredde/deltakelse i flere årsklasser. 

 

Medlemstall   

Håndball Fotball Orientering Gubbelaget Idrettskole Hytte Sum Endring

01.01. 262 78 17 25 21 2 405                

31.12. 261 108 17 23 24 2 435               30                 

      30                 

Endring 2021 -1 30 0 -2 3 0 30

Endring % 2021 -0,4 38,5 0,0 -8,0 14,3 0,0 7,4

  90 nye

  60 utm

 
 

 

Andel aktive pr. gruppe 

Org navn Kjønn0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 Total Kjønn0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 Total Total org

Årstad IL Alle  K 0 66 84 49 41 240  M 0 27 34 38 96 195 435

Årstad IL Aktive  K 0 66 84 48 28 226  M 0 27 34 38 47 146 372

Årstad  - Håndball K 0 48 80 21 14 163 M 0 11 30 13 24 78 241

Årstad IL - Orientering K 0 0 0 0 3 3 M 0 0 0 1 11 12 15

Årstad IL - Fotball K 0 0 4 27 11 42 M 0 10 4 24 12 50 92

Årstad IL - Allidrett K 0 18 0 0 0 18 M 0 6 0 0 0 6 24  

http://www.arstadil.no/
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Aktivitet 
Aktiviteten i Idrettslaget har vært preget av avlysninger av trening og kamptilbud stort sett under 

hele 2021 grunnet Covid-19 restriksjoner. Det vises til vedlagte årsmeldinger fra de respektive 

gruppene. 

Årstadbladet er ikke kommet ut i 2021. Målsettingen er at bladet skal komme ut fast to ganger årlig, 

men i digital utgave, og eventuelt trykkes opp i ett begrenset opplag for de som måtte ønske en 

papirversjon. For at Årstadbladet skal komme ut så må det komme «stoff» til bladet. 

Hjemmesiden er ikke i bruk slik som vi ønsker det. Det samme kan sies om klubbens Facebook og 

Instagram-satsninger der styret ikke har lykkes godt nok med kommunikasjonen med medlemmene. 

Styret vil sette søkelys på dette i 2022 for å bedre kommunikasjonen med medlemmene 

Klubbens økonomi er under press. Klubben eier klubbhuset på Rautjern og hytten på Ulriken. 

Vedlikeholdsarbeider på eiendomsmassen er kostbare tiltak. Det ble foretatt en betydelig nødvendig 

oppgradering av klubbhus i 2020. Ytterligere oppgraderinger vil bli foretatt også i 2022, i den 

utstrekning klubbøkonomien tillater det. Hytten på Ulriken står foran en nødvendig oppgradering i 

2022, for å unngå forfall (se vedlegg) 

Kontingentinngangen er fortsatt ikke tilfredsstillende. Ser man over flere årsperioder så har og dette 

vært en urovekkende utvikling. Det må også settes inn tiltak for å styrke rekruttering. 

Det er mange oppgaver å ta fatt på i året som kommer, og vi tror på fremgang for Årstad i 2022. Det 

forutsetter imidlertid at det er ledere, trenere og andre frivillige som stiller opp. 

Andel innkommet av utsendt Kontingent / Treningsavgift  

2021    

  Utsendt Innbetalt Innk % 

        

Håndball 
 
232.125   138.050  59,47 

        

Fotball   82.875    52.550  63,41 

        

Orientering     6.600      6.600  100,00 

        

Gubbelaget   10.500      8.500  80,95 

        

Idrettsskole   15.850    11.600  73,19 

        

Hytte     1.000      1.000  100,00 

        

Total 
 
348.950   218.300  62,56 
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Hovedstyret vil takke alle aktive, trenere, øvrige tillitsvalgte og foreldre for innsatsen i 2021 og ønske 

lykke til i 2022. 

Vidar Steine 

Styreleder 
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Årsmelding fotball 2021 

 

Årstad damer 4. divisjon 

At det atter en gang ble et merkelig og uvanlig år i 2021, det kan en jo skrive under på!  Men vi holdt 

i alle fall i gang trening utover hele våren, så og si 2 ganger i uken, så og si hver uke. Var ikke alle lag 

som klarte det. Så kom høsten, og det hele skulle starte opp igjen med en enkel serie, der 

flesteparten var bortekamper. Mye var usikkert. Hele 3 andre lag trakk seg fra seriespill. En ting var 

at vi hadde hatt en fast gjeng som trente jevnlig i løpet av våren, men var det nok til å gjennomføre 

denne spesielle høstsesongen ? Mange sa ja til å bli med, men alltid likevel noen som av ulike 

grunner ikke kan være med når kampene nærmet seg.  

Ikke hadde spillerne hatt særlig med kamptrening heller, vi rakk en treningskamp, og der gikk det 

regelrett dritdårlig. Mye skulle på plass – både nye spillere og av måten en skulle gjennomføre en 

kamp på spillermessig. Likevel så eksploderte det formerlig med nye spillere som kom til utover 

høsten, og plutselig var vi 40 stk på papiret. Det gikk varmt i overgangspapirene, og ble mye jobb 

med det, og til enkelte kamper ble det for mange spillere. Men den siste kampen så merket vi likevel 

at vi levde i den tiden vi gjorde, med smitte og sykdom, og i tillegg så kommer jo disse skadene til 

smårustne spillere. Så da hadde vi kun en innbytter, som fleire var skadet, det handlet mest om kven 

som var mest og minst skadet for å holde ut kampen.  

Før sesongen så hadde trener Erik Nilsen et ønske om å la andre få komme til og overta trenerrollen. 

Jarle Veivåg meldte seg og hovedansvaret for damene en tid, sjølv om Erik fortsatt var med når han 

kunne, både på kamper og trening. Av ulike årsaker så ble det til at Erik igjen måtte overta trener-

hovedansvaret da 3 kamper gjensto. Men det gikk heldigvis veldig bra. Spiller og kaptein på flere 

kamper, Henriette F Måkestad beskriver dette og sesongen ellers på en god måte under her! 

Sesong 2022 blir definitivt spennende, ikke minst pga at laget nå er og vil være LANGT mer forberedt 

enn høstsesongen i 2021, miljøet er trygt og godt, der de «gamle» spillerne ønsker nye spillere til og 

tar de godt i mot!  

Det er ikke bare blant spillere det er kommet nytt ungt blod, med på treningsfeltet er og Jonas 

Rahim kommet for å bidra, og det trives jentene godt med! Han kommer fra Sandnes og har 

spillererfaring fra toppfotballnivå.  

Damelaget er snart klart for å delta i Vinterseriekamper i februar, og i mars blir det treningskamp. 

Har fått flere tilbud om det, men det får vi se litt an. Skal rekke alt og.  Spillerne er iallfall klar til å 

gjøre en innsats, på tross av og oppi alt som fortsatt er rundt oss av pandemier mm.  

Fotballstyret 2021. 

Leder:               Lars Chr. Wallace 

Styremedlem: Sindre Wiik 

Styremedlem: Henriette Måkestad 
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Og med det gir eg ordet til Henriette! :)  

Mvh Beate Hope 

 

 

Endå ei sesong prega av korona. Det vart dessverre ikkje nokon kampar i vårsesongen, men heldigvis 

var det greitt å starte att om hausten. Litt brått kom sesongen på hausten og ikkje minst 

kampoppsettet som førte til litt vel fort slitne og utrente jenter til dei fyrste kampane! Grunna mykje 

utskifting og ny stall det siste året og utan kamptrening vart kampresultata deretter. Det satt ikkje 

heilt på kampane og det var mykje ein og ein springing utpå banen og lite lagkjensle. I tillegg til dette 

med lite kamptrening som eit lag, har det og vore trenarskifte midt i. Dette og at me fekk meir 

kamptrening førte til litt anna taktikk på kampane. Istadenfor å stadig springe etter ball endra me 

taktikken til å vente på at motstandarane skulle gjere feil og at me snappar opp ballen. Dette førte til 

tider meget bra spel og me klarte plutseleg å matche oss mot dei beste laga! Me vart mindre ivrige 

og mindre utslitte. Me vart tryggare på kvarandre og meir kjente i kamp posisjonane våre, og ikkje 

minst med våre lagvenninner. No er me snart klar for ein ny sesong som litt meir kjente lagvenninner 

i kamp posisjoner. Det gler me oss til!  

Med helsing frå Henriette Måkestad  

Legger ved et lagbilde fra hjemmekamp mot Stord 2, som endte med 3-0 seier til Årstad-damene
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Årstad herrer 7. divisjon 

Sesongen 2021 var et bra sesong. Vi kunne endelig trene sammen og spille kamper under 

pandemien. I fotball kjenner du ikke utvikling av spillerne før du har spilt noen kamper (noe som var 

umulig i 2020) og prøvd forskjellige formasjoner. Vi lærte mye i 2021 halv sesongen og det var på en 

måte forberedelse til 2022 full sesongen. 

 Vi håper at sesongen 2022 blir enda bedre og gleder oss til. Herrelaget endte på åttende plass i sin 

avdeling med seks poeng, men mange av tapene var svært knepne. 

 

Ahmed-Nur Ibrahim Ahmed 

 

Årstad herrer 7-er 2. divisjon 

Herrenes 7-erlag hadde en fin sesong, selv om den ble noe amputert av korona. Som tidligere år 

trente vi sammen med Ragnarok på Krohnsminde, en ordning som fungerer bra og sikrer at vi alltid 

har nok folk på trening. 

I serien startet vi veldig bra, og kjempet lenge om seieren i avdelingen vår. Men vi dabbet litt av på 

slutten og endte på 2.-plass. 

Det er veldig god stemning i laget, og alle på laget spiller fotball for gøy. Nesten alle har sagt at de 

også er med i 2022, så da går vi for gull! 

Sindre Wiik 

Årstad barnefotball  

Etter at Lasse og Bjørn hadde gjort en god jobb og trent guttene høsten 2020 var vi 4 trenere som 

tok over i januar 2021. Det startet veldig bråkete. Å temme ca 10 barn, med hver sin ball, inne i en 

gymsal tar litt tid:). Etter hvert fant vi noen øvelser som passet. Når snøen smeltet og vi kunne trene 

ute ble det enda bedre. Det er mye bedre plass ute og flere øvelser å variere på. Dessverre sluttet 2 

trenere og 2 barn etter påske. Det var et sted mellom 6 og 12 barn på treningene frem til 

sommerferien. Vår-sesongen ble avsluttet, med en fantastisk cup på Trane-banen. Vi stilte med 2 lag 

og jeg tror samtlige av spillerne scoret mål. (Det blir veldig mange mål begge veier når en spiller på 

bane med vant). Etter cupen hadde vi bankett med pølsefest i klubblokalene til Årstad. 

Etter sommerferien sluttet de fire som gikk på Minde skole. Det dukket opp noen nye 1. klassinger, 

men de sluttet av forskjellige grunner. Vi er nå en gjeng på 7 spillere som er født i 2015 og en som er 

født i 2014. Vi trener hver mandag og onsdag kl 17.30. I høst har vi deltatt på 3 turneringer. Det 

synes alle barna er veldig gøy. Spesielt stas er det når de får en pokal når turneringen er over.  

Fredrik Thorkildsen/Rikard Bjørsvik 
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Årsmelding håndball 2021 

Håndballstyret 2021. 

Leder: Steinar Kvinge 

Kasserer: Dag Tønjum 

Styremedlem: Tommy Sørsdal 

Styremedlem: Hilde M. Hermansen 

Styremedlem: Bianca Hamre 

Styremedlem: Veronica Svendsen 

 

Ettersom det i store deler av sesongen ble umulig å gjennomføre kamper pga koronarestriksjoner er 

det ikke hensiktsmessig å omtale det enkelte lag. 

I seniorseriene ble det verken opp- eller nedrykk som følge av dette. 

Nevnes skal at et rullestollag ble satt i gang denne sesongen, samt oppstart av trening for jenter 

2013 og 2014. 

 

REPRESENTASJON 

Tommy Sørsdal,  medlem arr.utvalg RVN. 

DOMMERE 

 Emilie Sundin, Henrik Gulbrandsen, Marius V Pedersen,  

Live Losnedahl, Maria Sandvik-Ebbing, Sylvia Hau, Katrine Jensen, Birk Lystad, Henrik Sandvik.Phillip 

Andersen, Lasse Pedersen, Katrine Sekkingstad, Mari Hestnes, Nina Torvund, Eilin Valencia, Hanna 

Norheim, Marie Lahn-Johannessen, Anna Larsen Hjeltnes, Emma Sunde, Maya L Olsen, Hanna Rou 

Øvsthus. 

 

TURNERINGER 

I sesongen 20-21 deltok vi i følgende turneringer:  

Vårspretten,. 

 

KONKLUSJON 

Totalt meldte vi på 34 lag i Regionserien inkl 2.div. I tillegg meldte vi på J16 til Bringserie. 
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 Det er ingen tvil om at pandemirestriksjonene har ført til reduksjon i antall spillere på alle nivåer. 

Økonomien er under kontroll. Gode sportslige prestasjoner medfører store reiseutgifter og økte 

trenerutgifter. 

 

Arrangementsmessig ble Åpningscupen  avlyst for første.gang i august/sep 2020.  

Også Årstad-dagen ble avlyst. Håndballskole ble avviklet  i vinterferien  2021 med 30 deltakere. 

  

Vi må videre arbeide for å opprettholde nivået og øke aktiviteten på yngresiden. Vi må øke 

rekruttering/utdanning til trenerjobber og dommeroppgaver. I  mai 2021 arrangerte vi dommerkurs 

der 17 jenter  født 04-05  deltok. En nøkkelaktivitet i det videre er å rekruttere og utdanne trenere, 

dommere og ledere. 

. 

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. 
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ÅRSRAPPORT 2021 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, ansvarlig for turorientering 

 Jan Haugland, ansvarlig for kart. 

 

Representasjon: 
Jan Haugland er varamedlem i HOK. 

 

Verv i hovedlaget 

Jan Haugland er kontingentfører, kasserer og medlem i valgkomiteen. 

Linda Klanderud er medlem i kontrollutvalget 

Per Haugland er medlem av Hytte-, Hus-/Baneutvalg og varamedlem kontrollutvalget. 

Anne Fjeldstad er medlem av Hytteutvalget 

Arne Halvorsen er medlem av Hytteutvalget 

Svein Haukaas er med i redaksjonskomiteen for Årstadbladet. 

 

Arrangementer  
27. april pokalkamp nr.1 for Bergensregionen fra parkeringsplassen i Tennebekken. Grunnet 

Covid-19 og Korona-epidemien ble det kun tillatt for løpere opp til 20 år samt for ledsagere. 

81 løpere og et 30-talls ledsagere i løypene til Olav Thornes. Det ble mulig å løpe dagene 

etterpå som trening for eldre løpere, da løypene ble tilgjengelig fra Eventor. Hele o-gruppen 

deltok i arrangementet.  

 

13. juni stilte vi med stand og kart ifm. Vaffeldagen til Meningsfull Oppvekst i Laksevåg / 

Lions Laksevåg, ca. 150 kart ble utdelt til familier/enkeltpersoner. 

 

Kart.  

Det er arrangert Tur-O og o-løp på følgende av våre kart, antall løp i parentes. I forbindelse 

med arrangement er kartene stedvis blitt oppdatert. 

 

Alvøen: (1 bedriftsløp: Bergenslærerne) 

Damsgårdsfjellet /Kanadaskogen: (3 bedriftsløp: Tryg, Skogselskapet og Hordaveg) 

Krohnegården: (kun Tur-O) 

 

O-lederen har utarbeidet nytt skolekart i målestokk 1:1500 over Mathopen skole. 

Ferdigsynfart nytt kart rundt skolene i Olsvikåsen – ferdigstilles våren 2022. Muliggjort 

gjennom tilskudd via forbundet og Sparebankstiftelsen DNB, slik at både klubben og skolen 

har fått nytt oppdatert instruksjonsmateriell. 
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Turorientering. 
Som tidligere år har vi hatt opplegg i Alvøen/Mathopen, Kanadaskogen/Damsgårdsfjellet og 

Krohnegården, totalt 50 poster fordelt på 5 kartutsnitt. 

 

Postene samt salgsopplegget både nettbasert og via butikker var klart 8. mars.  

Nok et år med salgsrekord, økning på lokale salgssteder og litt nedgang på nettsalg. 

  

Turorienteringen har gjennom våre salgskanaler solgt 166 konvolutter (36 via nett) + 47 

enkelt kart, mot 159(61) + 50 i fjor.  

 

Løpsdeltagelse og resultater. 
Medlemmene har fått med seg litt utenfor eget nærområde; flerdagers løp på Geilo, 

distriktsmesterskap i Haugesund, løp i Troms og Innlandet. Utenlands i Danmark, Sverige og 

Ungarn.  

 

5 plass i A-finalen sprint H80 på Per Haugland under verdensmesterskapet for veteraner i 

Ungarn topper listen av prestasjoner. Jan Hauglands 3 plass mellomdistanse H60 på 

distriktsmesterskapet nevnes også. 

 

Økonomi. 
Stabil økonomi med økt egenkapital takket være salg av kart og nok et godt Tur-O år.  

 

Sluttkommentarer. 
Med nok et annerledes år bak oss blir det spennende å se hva 2022 vil bringe, håpet er det 

åpner opp tidligere enn i fjor slik at planlagt sesongstart kan skje i april. I 2022 arrangerer 

klubben Tur-O fra mars til oktober og pokalkamp den 10.mai. 

     

 

Bergen, 8 januar 2022 

Orienteringsstyret: 

 
Anne Fjeldstad, Linda Klanderud, Per Haugland og Jan Haugland 

 

 

På gruppens årsmøte 24. januar 2022 som hadde 10 fremmøtte ble det rettet en stor takk til 

Arne og hans medhjelpere for arbeidet med Tur-O og Jan for kartarbeidet. Innstillingen til 

gruppevalget som følger: 

 

Leder:   Jan Haugland  (gjenvalg) 

Kasserer:  Per Haugland  (gjenvalg) 

Styremedlem:  Anne Fjeldstad (gjenvalg) 

Styremedlem:  Linda Klanderud (gjenvalg) 

 

Revisor:   Gunnar Alsaker (gjenvalg) 

 

Valgkomité:  Gunnar Alsaker, Olav Lønne og Olav Thornes (gjenvalg) 
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Årsrapport for hus- og banestyre 2021 
 

Styre 

Kjetil Lavik Iversen, leder (gjv) 

Per Haugland (gjv) 

Geir Haugsvær (gjv) 

Einar Evensen (gjv) 

 

 

Klubbhus. 

 
Drift og vedlikehold av klubbhuset har i det store og hele gått fint i 2021. 

Byggets systemer og rutiner fungerer også rimelig greit. 

Noen tiltak er likevel utført. 

 
På grunn av lekkasje er taket på nytt gjennomgått.  

Ingen feil med duken på taket, men nedløp var tett. Sluk tettet av uvedkommende på tak. 

Problemet er utbedret og innertak har tørket opp.  

Det antas at dette ikke får følgeskader, men det er likevel ett problem at uvedkommende 

ferdes på taket. 

 

Låssystem er byttet. Utført september. Nye sylindere er montert og nøkler utlevert. 

Gjelder inngangsdør, stue og kjøkken. 

20 sett nøkler er produsert. 18 sett utlevert. 

Låssystem fra Heikki Bruvik. 

 

To nøkkelbokser er montert ved inngangsdør.  

Boks 1 inneholder nøkkel til garderober. 

Boks 2 inneholder nøkler til garderober og stue. 

 

Merking av garderober, ballskap, wc og brannskap er foretatt. 

 

Brannvarslingsanlegg. 

Tidligere felles brannvarslingsanlegg med barnehage er nå endelig splittet opp og vi har  

fått vår egen kontrolltavle. 

Tavle med instruksjon er plassert ved inngangsdør. 
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Utebod på nytt gjennomgått og ryddet. 

Leietaker Trane har fått beskjed om å holde orden. 

Flere knagger hengt opp. 

Utebod og gavlvegg bør rengjøres og males ila 2022. Dugnad. 

 

Renhold. 

Renhold av garderober/dusj samt stue utføres punktlig 1 dag i uke og dette fungerer greit. 

Nytt tidspunkt for renhold er mandag formiddag. 

Behov for mengde renhold vurderes fortløpende. 

 

Flaggstang er demontert og fraktet på lager for vedlikehold og blir montert vår 2022.  

Ny vimpel er kjøpt inn. 

 

Tørkepapir, toalettpapir og håndvaskemiddel ble levert problemfritt fra NorEngros og 

Thomas Tennebø. 

 

Gammelt alarmsystem er demontert. Nytt system er ikke installer da behovet ikke er avklart. 

 

Kjøkkenet er rengjort og gjennomgått. Her fungerer det meste, men utstyr begynner å bli 

utdatert. 

Renovering av kjøkkenet er satt på vent grunnet ingen avklaring om hva som er fremtiden til 

klubbhuset. 

 

Klubbhuset har vært jevnt i bruk gjennom året med gledelig økning etter at diverse 

koronarestriksjoner ble opphevet. 

 

Utleie garderober. 

Utleie til St. Paul Gymnas gikk smertefritt 

De leier garderober med dusj og wc. 

Varighet er ut skoleåret 2022.  

Utleie til Trane har også gått greit.  

De leier garderober med dusj. 

Varighet er til påske 2022 med mulighet om forlengelse. 

 

Utlån stue. 

Stue har vært utlånt til forskjellige arrangementer gjennom året.  

Det har vist seg at det har vær uforutsett mye arbeid med følge opp dette ifm klargjøring, 

nøkler, opprydding og renhold. 

Stue blir derfor heretter bare utlånt til klubbens medlemmer hvor lagleder følger opp og tar 

ansvaret. 

 

 

Bookingside for bruk av stuen er utarbeidet og fungerer fint. 
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Bane. 
 

Banen er fremdeles flott og fin. 

Reklamebanner for Rema 1000 er blitt hengt opp, så blitt utslitt for så å bli tatt ned igjen. 

Ingen banner pr. nå. 

Det har igjen vært dialog med kommunen og Jan Stødle vedr. brøyting av banen.  

Rautjern er fremdeles ikke prioritert og vi må stå for snømåking selv. 

Snømåkings utstyr er kjøpt inn og kan benyttes av Årstads medlemmer. 

Plassert i ballrommet. 

 

Banen har gjennom året blitt brukt av forskjellige lag som, i tillegg til Årstads lag, var 

Trane, Nymark, Sædalen og Minde. 

Disse lagene får tildelt bane av kommunen.  

Vi håper på mer tildelt tid i 2022 

 

Minnested. 

Det ble beplantet med grønt og blomster i kassene ved minnesteinen. 

Dette ble utført til 17. mai. 

 

  

 

 

Bergen/Rautjern 11.03.21 

 

 

Kjetil Lavik Iversen 

Leder for hus-bane styre. 
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SAK 9      Årsregnskap 
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SAK 12  Budsjett

 

Årstad IL Budsjettforslag 13.3.22

 ÅRSREGNSKAP BUDSJETT REALISERT

 BUDSJETT 2022 2021 2021 2020

Inntekter

Kontingent 150 000         133 900             142 000              117 550        

Tr. Avgift 160 000         84 400               158 000              76 150          

Barne og ungdomsmidler 65 000           66 973               61 000                61 358          

Aktivitetsmidler 115 000         129 339             96 000                95 340          

Salg av jubileumsbok -                  300                    1 000                   2 637            

Refusjon bruk egne lokaler 12 000           15 279               25 000                28 000          

Renteinntekter 2 000              653                    1 000                   1 187            

Grasrotandel 85 000           93 290               100 000              98 083          

Håndball, regnskap 1 000 000      724 494             1 000 000           640 002        

Fotball, regnskap 60 000           54 480               50 000                25 962          

Orientering, regnskap 30 000           33 422               40 000                30 643          

Inntekter Hus/bane 20 000           24 200               13 500                8 500            

MVA-refusjon 118 000         130 034             106 000              150 328        

Diverse inntekter 30 000            26 156               30 000                147 530        

Sum inntekter 1 847 000   1 516 919         1 823 500       1 483 270    

Utgifter

Adm. Konsulent -                  -                    -                       185 830        

Kommunale avgifter Klubbhus 13 000           12 751               13 000                13 194          

Lys/varme Klubbhus 50 000           32 141               30 000                24 206          

Vedlh. Klubbhus 50 000           54 510               40 000                76 412          

Vedlh. Hytte 40 000           54 790               10 000                1 777            

Jubileumskostnader -                  -                    -                       -               

Telefon, alarmlinje -                  74                      4 000                   5 538            

Medlemsregister inkl porto 9 000              7 446                 5 000                   6 045            

Årstadblad, Web, nettsider 70 000           41 163               70 000                43 529          

Gaver/oppmerksomheter 5 000              750                    1 500                   1 500            

Regnskap Håndball, Fotball, 

Orientering 1 090 000      812 396             1 090 000           696 607        

Orienteringsgruppen -                  -                       

Håndballgruppen  355 000             390 000              375 000        

Fotballgruppen  100 000             125 000              125 000        

Idrettsskolen  25 000               25 000                25 000          

Forsikring Klubbhus 8 000              7 364                 7 000                   16 911          

Forsikring Hytte 5 000              4 920                 5 500                   6 923            

Bankomkostninger 2 000              1 120                 1 500                   2 345            

Diverse utgifter 5 000              3 414                 6 000                   30 185          

Sum utgifter 1 347 000   1 512 837         1 823 500       1 636 002    

   

Resultat 500 000      4 082                -                 -152 731     
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SAK 13 

ORGANISASJONSPLAN 

FOR ÅRSTAD IDRETTSLAG 

Årsmøtet 21.mars 2021 
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Klubbinformasjon 
 

Klubbnavn:   Årstad IL   

Stiftet:    08.11.1918 

Idrett:    Håndball, fotball og orientering    

Postadresse:   PB 7  Slettebakken, 5821 Bergen 

E-postadresse:   post@arstadil.no  

Internettadresse:  www.arstadil.no    

Organisasjonsnummer:  981 692 810 

Bankforbindelse:  DnB 

Bankkonto:   5211 20 15000 

Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Tilknyttet:   Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges  

    Orienteringsforbund, Idrettsrådet i Bergen og Vestland Idrettsskrets 

 

 

1. Innledning  
I henhold til lov for Årstad IL §16 pkt 13, er det vedtatt følgende organisasjonsplan.  
Klubbens organisasjonsplan gir oversikt over hovedstyret og de andre lovfestede tillitsverv 

og eventuelt valgte/oppnevnte verv. Planen regulerer også klubbens interne organisering 

utover det som følger av lov for Årstad IL. 

2. Organisasjonsplanens hensikt  

Organisasjonsplanens hensikt er følgende:  

• Klargjøre hvilke funksjoner i klubben som er definert som tillitsvalgte og skal velges 

av årsmøtet utover det som følger av Årstad ILs lov.  

• Regulere og klargjøre intern organisering særlig for grupper og utvalg utover det som 

følger av Årstad ILs lov.  

• Avklare overordnede ansvars- og myndighetsforhold utover det som følger av Årstad 

ILs lov  

 

3. Organisering av Årstad IL  

3.1 Organisasjonskart  

mailto:post@arstadil.no
http://www.arstadil.no/
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Årstad IL er et fleridrettslag og er organisert i henhold til følgende organisasjonskart: 

 

 

 

3.2 Generelle kommentarer til organiseringen av Årstad IL  
 
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig for den 
daglige driften av klubben.  
Det er opprettet 3 undergrupper og 2 faste utvalg som alle er underlagt hovedstyret. 
Gruppene og særutvalgene skal ha egne styrer. Gruppene har selvstendig økonomi, men er 
økonomisk underlagt og rapporteringspliktig til hovedstyret iht. Årstad IL og NIF lovverk. I 
tillegg er det et valgt utvalg uten styre (Årstadbladet / WEB).  

 

4. Hovedstyret  
 

4.1 Hovedstyret – organisering  
Hovedstyret som beskrevet i Årstad ILs lov, velges på årsmøtet i henhold til lovens 

bestemmelser. 
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4.2 Hovedstyret - ansvar  

 
Hovedstyrets ansvar følger av Årstad ILs lov §20.  

(Ansvar og oppgaver for hovedstyret blir også angitt i Årstad ILs klubbhåndbok.)  
 
Hovedstyret skal sørge for at Årstad IL har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. For gruppenes og utvalgenes 
økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/utvalg kan ikke inngå avtaler 
eller representere Årstad IL utad uten styrets godkjennelse.  
Hovedstyret og lederne i idrettsgrupper og særutvalg (Håndball, Fotball, Orientering, 
Hus/Bane og Hytte) utgjør ledermøtene. Andre utvalg/komiteer innkalles til møtene ved 
behov.  
Ledermøte skal innkalles av hovedstyret når det gjelder avgjørelser av særlig viktige saker 
av idrettslig eller økonomisk art. Leder av hovedstyret er møtets leder.  

 

5. Undergrupper og utvalg  
 

5.1 Idrettsgrupper  
Årstad IL er et fleridrettslag med aktiviteter innenfor:  
• Håndball  

• Fotball  

• Orientering  
 
Det enkelte gruppestyret er underlagt hovedstyret. Gruppestyrene velges på årsmøtet, slik 
det er nærmere beskrevet i denne organisasjonsplanen under punkt 6.  
 
Gruppene ledes av valgte styrer og holder gruppeårsmøte hvert år innen utgangen av januar 
måned.  
 
Gruppenes årsmeldinger, regnskaper, budsjetter og valginnstilling sendes hovedstyret og 
valginnstilling sendes valgkomite direkte etter gruppens årsmøte.  
 
Gruppestyret oppnevner støttefunksjoner og utvalg etter behov.  
 
Alle trenere, lagledere og andre funksjoner som er engasjert av de ulike idrettsgrenene, er 
underlagt hovedstyrets og det respektive gruppestyrets myndighet.  
 

Opprettelse eller nedleggelse av idrettsgrupper kan kun skje på årsmøtet for Årstad IL 

 

5.2 Særutvalg  

• Hus/Bane  

• Hytte 

Det enkelte særutvalg styret er underlagt hovedstyret.  
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Særutvalgstyrene velges på årsmøtet, slik det er nærmere beskrevet i denne 

organisasjonsplanen under punkt 6.  

Særutvalgenes årsmeldinger sendes hovedstyret innen utgangen av januar måned. 

 

 

5.3 Utvalg  

• Årstadbladet / WEB  

Det enkelte utvalg er underlagt hovedstyret.  

Utvalgene velges på årsmøtet.  

Hovedstyret står fritt til å oppnevne andre utvalg/komiteer/funksjoner mellom årsmøtene.  

 

6. Overordnet gruppe- og utvalgsorganisering  

Idrettsgruppene og særutvalgene skal ledes av egne styrer som skal velges på årsmøtet slik 

det er beskrevet nedenfor.  

Styret skal bestå av minimum følgende funksjoner:  

• Leder 

• Minst 2 medlemmer 

Det oppfordres til å involvere utøverrepresentanter i gruppestyret.  

Utvalget Årstadbladet/WEB har følgende sammensetning:  

• Ansvarlig redaktør – leder av hovedstyret  

• 3 redaksjonsmedlemmer  

• 2 web medlemmer 

 

7. Overordnet organisering og ansvar for aktivitet.  

7.1 Fotball  

Gruppen for Fotball er ansvarlig for og skal organisere all fotballaktivitet.  

Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen.  

7.2 Håndball  

Gruppen for Håndball er ansvarlig for og skal organisere all håndballaktivitet inkludert 

rullestolhåndball.  

Den sportslige aktiviteten skal organiseres i henhold til Sportsplanen.  
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7.3 Orientering  

Gruppen for Orientering er ansvarlig for og skal organisere all orienteringsaktivitet.  

 

7.4 Hus/bane  

Utvalget for hus og bane er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbhus og for å ivareta 

Årstad ILs interesser i forhold kunstgressbanen på Rautjern.  

7.5 Hytte  

Utvalget for hytte er ansvarlig for drift og vedlikehold av hytten på Ulriken.  

7.6 Årstadbladet/WEB  

Utvalget er ansvarlig for utgivelse av Årstadbladet og oppdatering av klubbens hjemmeside. 
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SAK 14 

Valg 2022  Valgkomiteens innstilling pr. 13.3   

     
Hovedstyret Navn Status 
Leder Vidar Steine Gjenvalg 
Nestleder Lars Chr. Wallace Ny 
Styremedlem Ingrid-Liv Morkken  Ny 
Styremedlem          Jørund Martines Rasdal Unneland   Gjenvalg 
Varamedlem NN  
   

Kontrollutvalg     

Medlem Hans Petter A. Klohs Gjenvalg 
Medlem Hans-Jacob Alsaker Ny 
Varamedlem Linda Klanderud Ny 

   

Fotballgruppen     

Leder Lars Chr. Wallace Gjenvalg 
Medlem Henriette F. Måkestad Gjenvalg 
Medlem Sindre Wiik Gjenvalg 

   

Håndballgruppen   
Leder Steinar Kvinge Gjenvalg 
Kasserer Dag Tønjum Gjenvalg 
Medlem Tommy Sørsdal Gjenvalg 
Medlem Bianca Hamre Gjenvalg 
Medlem Veronica Svendsen Gjenvalg 

   

Orienteringsgruppen   

Leder Jan Haugland Gjenvalg 
Kasserer Per Haugland Gjenvalg 
Medlem Anne  Fjeldstad Gjenvalg 
Medlem Linda Klanderud Gjenvalg 

   

Hus-/baneutvalg     

Leder Kjetil Lavik Iversen Gjenvalg 
Medlem Per Haugland Gjenvalg 
Medlem Einar Evensen Gjenvalg 
Medlem Geir Haugsvær Gjenvalg 

   

Hytteutvalg     

Leder Mathias Lillestøl Gjenvalg 
Medlem Anne Fjeldstad Gjenvalg 
Medlem Arne  Halvorsen Gjenvalg 
Medlem Henrik Angermund Gjenvalg 
Medlem Per Haugland Gjenvalg 

   

Årstadbladet/WEB   

Redaktør Vidar Steine Gjenvalg/lagets leder 
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Redaksjonmedlem Olav Thornes Ny 
Redaksjonmedlem Trond Dokken Gjenvalg 
Redaksjonmedlem NN  
WEB ansvarlig Maren Vatne  Steine  Ny 
WEB medlem NN  
   

Valgkomite     

Leder NN  
Medlem NN  
Medlem NN  
Varamedlem NN  

   

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne 
representanter til ting og møter der idrettslaget har 
representasjonsrett.  

 

 

 


