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Visjon

Aktivitetsglede for alle
IILs mål er
⚫
⚫
⚫
⚫

Å gi utfordringer til alle medlemmer
Å gi et allsidig idrettstilbud
Å stimulere til et sosialt og trygt miljø
Positiv dugnadsånd

IILs grønne verdier
Mangfold
Vi har plass til alle og legger til rette for at den enkelte kan være
aktive innenfor flere idretter. Vi har plass til prestasjoner på ulike
nivåer.

Artig
Vi trives sammen og har det gøy og synes det er artig å drive idrett.

Utvikling
Vi driver idrett for å bli i bedre form, og vi motiverer hverandre til å
trene.
Treningen gir nye utfordringer, og vi utvikler vennskap og lagånd.
Det er lov å være god.

Respekt
Vi viser gjensidig respekt og høflighet ovenfor hverandre, våre
konkurrenter og klubbens arbeid.
Vi tar vare på hverandre i medgang og motgang og har nulltoleranse
mot mobbing.
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Valg etter årsmøtet 2018
Arbeidsutvalg (AU) består av leder/nestleder og 4 styremedlemmer uten gruppetilhørighet
Navn
Verv
Valgt fra
Valgt for
Leder –AU/HS
Roger Sørensen
2017
2 år
Nestleder –AU/HS
Monja Lien Jakobsen
2018
2 år
Styremedlem AU/HS
Kjell Hansen
2018
2 år
Styremedlem AU/HS
2018
2 år
Cecilie Lekang
Styremedlem AU/HS
2018
2 år
Hege Jacobsen
Styremedlem AU/HS
2018
2 år
Sofie Iversen Hellesvik
Varamedlem AU/HS
2018
1 år
Tore Johan Strøm
Styremedlem fotball damer
Styremedlem fotball herrer
Styremedlem fotball ungdom
Styremedlem Idrettsskolen
Styremedlem Håndball
Styremedlem Langrenn
Styremedlem Idrett for
utviklingshemmede
Styremedlem Volleyball
Styremedlem basketball
Styremedlem Friidrett
Styremedlem Trim
Styremedlem Hopp

Tove Eilertsen
Narve Gudvangen
Øystein Havig
Thomas Horn Sivertsen
Arnfinn Pedersen
Erling Eiterjord
Knut Harald Strand

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

IIL adm.
Ørjan Hustoft
Ikke aktiv gruppe
Ikke aktiv gruppe
Ikke aktiv gruppe

2018
2018

Solveig Kim Dørum
Aina Saxrud
Tor Bjørkås

2018
2018
2018

1 år
1 år
1 år

Lisbeth B. Leite
Svein Henrik Hedenstad

2018

*
*
*
*

Kontrollkomité
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Valgkomité

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Tor Bjørkås
Tone Lise L. Jakobsen

2018
2018
2018

* AU-medlemmene sitter i valgkomiteen inntil nye medlemmer går ut av AU.

Verv

Valgt fra

Valgt
for

Bjørn R. Monssen
Øystein Breivik

2018
2018

1 år
1 år

Gunn Sissel Dobakk
Roger Sørensen

2018
2018

1 år
1 år

Navn
Komite for utdeling av

Medlem utnevnt av HS
Medlem utnevnt av HS
Representasjon i
Mørkvedhallen
Styret AU-utnevnt
Styret AU-utnevnt
Vara AU-utnevnt (AU-medl)

NF-fatet
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Representantskap-(HSutnevnt)
Representantskap (HSutnevnt)
Representantskap (HSutnevnt)
Representantskap (HSutnevnt)
Representasjon i Nordly
grendehus
Representskap AU-utnevnt
Representskap AU-utnevnt
Komitè for Barnas Idrettsdag
Leder (engasjert)
Medlem
Medlem AU-utnevnt (AUmedl)

Tor Bjørkås

2018

1 år

Torbjørn Ludvigsen

2018

1 år

Leder fotball

2018

1 år

Leder Håndball

2018

1 år

Eirik Pedersen
Cecilie Lekang

2017
2017

1 år
1 år

Torbjørn Ludvigsen
Håkon Renolen

2018
2018

1 år
1 år

Roger Sørensen

2018

1 år
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Sak 1

Godkjenning av stemmeberettigede

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §
16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3),
har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver
med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i
samme konkurranse.

(5)

Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d)
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har
forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
e)
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett:1
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i
idrettslaget.

1

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»
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Sak 2

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

§ 13

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned2.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal
det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent
for medlemmer.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning
av saklisten.

Årsmøteinnkalling kunngjort på klubbens hjemmeside fra 07.02.2019
og på klubbens Oppslagstavle i Avisa Nordland 15.02.19 og 08.03.19

2

Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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Sak 3 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen

Valgt:
Dirigent:…………………………………………………………………………..
Referent:………………………………………………………………………….

Underskrive protokoll:……………………………………………………..
Underskrive protokoll:……………………………………………………..
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Sak 4

Årsmeldinger fra hovedlag og grupper

Arbeidsutvalg og Hovedstyre
Drift
Hovedstyret (HS) har i 2018 avholdt 6 styremøter og behandlet 19 saker.
Arbeidsutvalget (AU) har i tillegg avholdt 6 møter og behandlet 14 saker.
AU- og HS-styrerepresentanter har deltatt i komiteer/representasjon i hht utnevnelser i
AU/HS-møter. Ref. liste Valg og utnevnelser.
For øvrig vises det til gruppenes vedlagte årsmeldinger.
Organisasjon:
Innstranda IL hadde pr. 31.12.18 ca. 1070 medlemmer.
Administrasjonen har i 2018 bestått av:
Trond Vegard Seivåg, daglig leder
Øystein Breivik, ansatt (010118-200618)
Bjørn Pettersen, regnskap
Kjell Nilsen, sportslig leder fotball

100%
60%
75%
100%

Organisasjonsutvikling:
1 ny gruppe ble opprettet i 2018: Basketball. Volleyballgruppa fortsatt ikke i gang.

Økonomi:
Resultatet for IIL totalt viser et underskudd på kr 513.775,52 mot budsjettert overskudd på
kr 92.466.
Omsetning 2018 ca. 11,7 mill.
Resultat Hovedlaget viser underskudd kr 158.254,00 mot budsjettert overskudd på kr 0,Hovedlagets hovedinntekter er sponsormidler, medlemskontingent, aktivitetsmidler,
momskompensasjon, samt sommerfestivalen og Midnattsolrittet.
Årsak til Hovedlagets underskudd kan referere til feilslått sommerfestival samt nyansettelse.
Grasrotandelen 2018 utgjorde kr 306.925,48 som er fordelt administrasjonen og gruppene
(fordeling i gruppene ihht tidligere års praksis med fordeling ihht aktive).
Momskompensasjon utgjorde for 2017 kr 456.678,-.
Denne er fordelt til gruppene i hht prosentvis andel av driftskostnader.
Resultatet for hver enkelt gruppe kommenteres i deres årsmeldinger.
Sponsoravtaler (Hovedlaget):
Generalsponsor

COOP Nordland

Avtale t.o.m. 2020
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Gullpartner

DNB

Avtale t.o.m. 2020

Sølvpartner:

Avisa Nordland.
Avtale t.o.m. 2020.
Nike Int. Ltd.
Avtale t.o.m. 2019
Sport Norge
Avtale t.o.m. 2019.
Salten Dekksenter AS Avtale t.o.m. 2020.
Stamina Bodø
Avtale t.o.m. 2020.
Polar Kraft
Avtale t.o.m. 2020

Bronsjepartner:

NB Engros AS

Avtale t.o.m. 2020

Vi er godt i gang med arbeidet rundt ny/videreføring av utstyrsavtale.

Anlegg:
Mørkvedlia Idrettspark
Mørkvedhallene og kunstgressbanen eies og driftes av Mørkvedhallen SA hvor IIL er en av 5
eiere. Øvrige eiere er Hunstad FK, B&OI, Studentsamskipnaden og Bodø kommune.
IIL er her representert med et medlem av styret, samt 4 medlemmer i representantskapet.
Klubben leier i tillegg til kontorlokaler i Mørkvedhallen og to garasjer/lager, samt to
utstyrsboder som disponeres av IIL-fotball.
Klubben eier del av garasjebygg i Mørkvedlia og som benyttes til utstyr tilhørende Barnas
idrettsdag.
Mørkvedhallens salgskiosk v/kunstgressbanen er tilgjengelig for idrettslaget ifbm
fotballkamper/arrangement.

Bestemorstua
Utleieforhold/drift har vært utført av IILs administrasjon i 2018.
Som i 2017 har det i 2018 pga stor usikkerhet omkring videre drift av huset, har det i 2018
vært betraktelig mindre utleie enn foregående år.
Langrennsgruppa vår benytter lagerrom i underetasjen, samt scootergarasje, smørebod bygd
under terrasser og garasje.
Årets regnskap viser et underskudd på driften på ca. 138.705,Bygningen, både inn- og utvendig, krever fortsatt stor grad av vedlikehold/oppgradering.
I 2018 kun utført strengt nødvendig vedlikehold.

Nordly Grendehus
IIL er en av fem eiere av Grendehuset og som drives av styret for Nordly Grendehus.
Klubben er representert med to medlemmer i representantskapet.
IIL har utført booking og regnskapsførsel for Nordly grendehus i 2018.
Idrettslaget har ikke benyttet grendehuset til egne arrangement i 2018.
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ARRANGEMENT:
Innstranda sommerfestival
Innstranda sommerfestival 2018 ble avviklet på Mørkvedlia i hallene og utendørs. Tema for
festivalen var Ny by – ny flyplass og ble arrangert samtidig som Midnattsolrittet 8-10. juni.
Målet var å ta med seg noe av Bertnesdagan, fornye seg, og skape en ny festival. Helga i juni
ble ikke den økonomiske gevinsten som klubben hadde håpet på. Mye takket være et
fryktelig vær. Festivalen blir ikke arrangert i 2019.
Arrangementet hadde tradisjonelt innhold med salgsutstillinger, loppemarked, kafeer,
møsbrømlefse, mm. For å redusere underskuddet, ble det iverksatt et lotteri.
Midnattsolrittet isolert sett gikk med bra overskudd og skal arrangeres i 1019.

Barnas idrettsdag 2018
Barnas idrettsdag 2018 ble avviklet for 22. gang første helg i november. (21 år i IIL sin regi)
Siden oppstart i 1997 har det deltatt ca. 33 000 deltakere.
For første gang i arrangementets historie var vi fulltegnet (utsolgt) allerede etter 3 dager.
1500 deltakere var med fordelt på 2 puljer lørdag og en pulje søndag. Vi fikk enormt mange
forespørsler fra folk som ville stå på venteliste i fall det ble ledige plasser, så vi kunne nok
solgt 300 billetter ekstra om vi hadde hatt plass.
DUGNAD
Fotball ungdom stilte med ca. 80 personer på lørdag til registrering og gruppeledere.
Barneidrettsskolen (som også er en del av fotball ungdom) stilte med ca. 25 personer på
søndag til registrering og gruppeledere. Langrenn og fotball Herrer stilte med egne stasjoner,
og IU stilte opp med ca. 20 personer til miljøpatruljen. Langrennsgruppa stilte med 25
personer på lørdag og 25 søndag til opp og ned rigging. Damelaget tok seg av kafedriften
som vanlig. Som det fremgår i overnevnte tekst er hele klubben involvert i Barnas idrettsdag.
Det utbetales dugnadspenger til lagkassene til dem som stiller på dugnad.
Arrangementet krever i overkant av 500 dugnadsfolk inkl. de folkene våre
samarbeidsklubber stiller med som trenere og instruktører.
Vi samarbeidet også i år med Norges friidrettsforbund sitt arrangement ”Idrettsleker”. Det
medførte blant annet at vi kunne bruke deres digitale påmeldingsportal www.Deltaker.no.
Barnas idrettsdag samarbeider også i år med Barne- og ungdomsarbeiderlinjene ved Bodø og
Bodin videregående skole. I tillegg hadde vi med elever fra idrettslinja ved Bodin vgs. Vi
hadde også med ungdommer fra kriminalomsorgen i frihet som utøver samfunnstjeneste i
12

løpet av arrangementshelgen. Erfaringen med å bruke elever fra videregående skoler og
Friomsorgen er veldig positivt.

Torbjørn Ludvigsen
Prosjektleder Barnas idrettsdag 2018

-samt en rekke andre arrangement som det viset til i gruppenes årsmeldinger
Representasjon
Klubbens representasjon i idrettsråd, krets og forbundsnivå:
Monja Lien Jakobsen
Dorothea Blix
Elin Cecilie Haugland
Ron Walter Knutsen
Børge Berg

Styremedlem Bodø Idrettsråd
Styremedlem Nordland skikrets langrennskomite
Styremedlem Nordland skikrets
langrennskomite
Samenes idrettsforbund Norge,
Nestleder styre
Varamedlem i Bodø idrettsråd

Mørkved, mars 2018

Roger Sørensen

Monja L. Jakobsen

Leder

Nestleder

Kjell Hansen

Hege Jacobsen

Styremedlem
Sign

Styremedlem
Sign

Tore Johan Strøm

Cecilie Lekang

Styremedlem
Sign

Styremedlem
Sign

Sofie Iversen Hellesvik
Varamedlem
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Sign

Trond Vegard Seivåg

Bjørn Pettersen

Daglig leder
Sign

Regnskapsfører
Sign
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Årsmelding for Barneidrettsskolen

Styret
•
•
•
•

Thomas Horn Sivertsen – styreleder
Inga-Louise Kvarsvik - sportslig leder
Dag Pettersen – utstyrsansvarlig
Tomas Ringen – styremedlem

Markedsføring
Ved skolestart fikk alle elever i 1.klasse ved Mørkvedmarka og Støver barneskole utdelt
informasjon om barneidrettskolen. Informasjon ble formidlet via elevenes postmapper og
inneholder informasjon om idrettskolens innhold og informasjon om påmelding. I tillegg ble
det også annonsert i avisa på IILs oppslagstavle.
1.klassen på Støver var tidlig ute med en del påmeldinger. På Mørkvedmarka var det i år
veldig lite påmeldinger. Nytt av året er at det er 4 klasser på 1.trinn på Mørkvedmarka. Til
tross for dette var det veldig liten interesse fra Mørkvedmarka. 2 av 4 klasser viste interesse.
Til slutt slo vi sammen hele trinnet til 1 stor gruppe.
Etter forrige år ble det vedtatt at barneidrettskolen skulle tillate grupper i 5.klasse. Vi har
derfor for første gang en gruppe i 5.klasse.
Hoveddelen av påmeldingen gikk via hjemmesidene til barneidrettskolen. Det kom også inn
noen deltakere når vi samlet inn lister over deltakere før jul.

Antall grupper og trenere
Pr 31.12.18 var det aktivitet i 5 grupper fra Støver og Mørkvedmarka skole. Disse fordeler seg
til:
• 1.klasse: 2
• 2.klasse: 1
• 3.klasse: 1
• 4.klasse: ingen
• 5.klasse: 1
Til sammen er det 68 barn i aktivitet.

Lokaler/treningstider
I år som i fjor så fikk vi tildelt til dels ukurante timer. Bl.a 3 timer på fredager. Dette la noen
utfordringer ved oppsettet av timene. Men vi landet tilslutt på en løsning for alle gruppene.
Som tidligere år så fikk vi også 2 timer i bassenget på Hunstad ungdomsskole. Siden vi er et
rekordlavt antall grupper ble det derfor fordelt mange timer pr gruppe i år. 1.klassene fikk alle
sine timer etter jul mens de andre gruppene fikk fordelt sine hele året.

Aktiviteter
I tillegg til vanlig gymsal og basseng har gruppene vært på bl.a. kanotur, parkour, sykling,
bowling, ski og skøyter.
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Materiell/utstyr
Utstyrslagrene på skolen har en del utstyr. Noe av dette begynner å bli gammelt og utradert.
Styret følger opp dette og vurderer behovene fortløpende.

Dugnad
Idrettskolen stilte med en gruppe til dugnadsinnsats under Barnas idrettsdag. Vi bidro bl.a. i
registreringen av deltakere, som gruppeledere for de forskjellige gruppene samt bemanning av
vår egen stasjon der vi hadde en hinderløype.

Økonomi
Barneidrettskolen har generelt en god økonomi og gikk med overskudd på kr 27 416,-.
Idrettskolen hadde en positiv egenkapital i form av bankinnskudd pr 31.12.2018 på kr
142.860,88.
Det har igjen vært et innholdsrikt år med mange aktive og fornøyde barn og foreldre! Det har
vært gledelig å se engasjerte trenere som virkelig gjør en fantastisk innsats for å gi et godt og
variert tilbud til barna ved Mørkvedmarka og Støver barneskole – for Innstrandens idrettslag!
Styret Innstranda Idrettslag, Barneidrettskolen
Thomas Horn Sivertsen
Styreleder
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Håndballgruppa

Årsberetning IIL HÅNDBALL 2018
Gruppestyre i IIL Håndball har i 2018 bestått av:
Styreleder:
Arnfinn Pedersen
Nestleder:
Lone Larsen (inntil 28. oktober 2018)
Kasserer:
Silje Barstrand
(vara inntil 1 okt 2018)
Styremedlemmer:
Elisabeth G. Holen
Gunn Ringdahl Hanssen
(inntil september 2018)
Gunn Hågensen
(inntil mai 2018)
Varamedlem
Rolf Hakkim
Silje Barstrand

(vara inntil 1 okt 2018)

I tillegg er der blitt utført en rekke funksjoner i en kombinert Sports/arrangementskomite:
Medlemsansvarlig
Terminlisteansvarlig
Lisensansvarlig
Dommerkontakt
Materialansvarlig
Halleiansvarlig osv
STYRETS ARBEID 2018-19
Det er avholdt 7 styremøter. Overgangen fra 8 styremedlemmer (2017) til 5+ 2
varamedlemmer gjorde styret mer beslutningsdyktig ved at det var lettere å samle styret. I
tillegg ble det opprettet en kombinert arrangements/Sportskomite som ikke hadde det
samme formelle krav som styret. Dette har avlastet styrets arbeid betraktelig. Ikke minst
gjaldt dette arbeidet med å få i gang Norengros Håndballcup 2018.
ØKONOMI
Den svært vanskelige økonomiske situasjonen vi hadde i 2017 ble i 2018 forandret til
positive tall. Dermed kunne vi starte 2018/19 sesongen med andre forutsetninger enn året
før. En kombinasjon av at styret ikke hadde kasserer samt overgangen til å bruke Minidrett
som betalingssystem av treningsavgift skapte en vanskelig situasjon i januar 2019. En tredje
faktor var at toa/tørkdugnaden måtte utsettes pga IIL julelotteri. Denne fikk vi gjennomført i
begynnelsen av februar. Siden alle treningstimer vi har er blitt tildelt i Mørkvedhallen betyr
det at gruppa har fått betydelig økte utgifter og dermed må alle lag bidra på denne
dugnaden.
I 2018 fortsatte vi fokuset på at hvert lag skal kunne delta på dugnader og ha egen økonomi
med egen konto og lagskasserer for turneringer/reiser etc. Økonomien i lagene begynner nå
å nærme seg en «normaltilstand» som er vanlig for andre grupper/klubber som vi kan
sammenligne oss med. Fokuset bør nå dreie over på å styrke Håndballgruppas økonomi for
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innkjøp av utstyr og andre fellesutgifter. Blant annet gjelder dette midler til rekruttering og
kurs/kompetanseheving.
Trenere og
støtteapparat
Kvinner 15/8
Menn 1/2
Totalt 16/10

6-12 år 13-19
år
81
0
8
0
89
0

20-og
eldre
17
17

Dommere* Totalt
5
7
12

98/103
8/15
106/118

SPORTS/ARRANGEMENTSKOMITE
For å avlaste styrets arbeid samt gjøre arbeidet i håndballgruppa mer fleksibelt ble det ved
forrige årsmøte opprettet en kombinert Sports-/arrangementskomite. Dette kom også som
et sterkt behov for organisering av felles interesser på tvers av lagene på det sportslige og
arrangementstekniske plan.
Det er gjort gode erfaringer med denne komiteen og har gjort arbeidet lettere for styret. De
sportslige oppgavene er fordelt jevnt over året mens arbeidet med arrangementene for det
meste foregår i korte perioder på forkant av serie/cup arrangement så kan det kanskje være
en ide å dele disse i to slik det gjøres i andre klubber.
Infomappa som ble innført 2016 ble videreført i sesongen 2018/19 da den inneholder
svært mye opplysninger til hjelp for de som er spillere, foreldre og støtteapparat i
Håndballgruppa. Forhåpentligvis vil denne fortsette å gjøre jobben lettere slik at man ikke
behøver «å finne opp kruttet på nytt» hver gang man skifter personer i de forskjellige
funksjoner. Antall medlemmer i Håndballgruppa er nå over 100 aktive spillere. I tillegg
kommer støtteapparat, trenere osv opp i ca 35 personer.
Rekrutteringsarbeid er fortsatt ikke blitt systematisert slik at det har foregått mer eller
mindre tilfeldig og hele arbeidet er blitt lagt på enkelte personer. Likevel har man klart å få i
gang trening av yngre spillere og Høsten 2018 startet det opp treninger med 2012 og 2013
årsklassene. Trening av så lave aldersklasser er noe som er helt nytt i håndballgruppa.
SPORTSLIG AKTIVITET I GRUPPA OG LAGENE
Sportsplan:
I oktober 2019 ble det vedtatt en Sportsplan for IIL Håndballgruppe. Her er det skissert opp
et mål om at vi skal kunne stille lag i serien opp til 15 årsalderen. Den gir også et mål for
spillernes utvikling i de forskjellige aldersklasser. Planen er ikke begrensende, og heller ikke
fyllestgjørende så den trenger nok retting etter hvert.
Seriespill:
Våren 2018 spilte det et J12 lag (2005) et J10 lag (2008/07/06) lag i nord-norgeserien samt
et damelag i Bedrift serien.
Fra høsten 2018 ble det påmeldt et J13 lag et J10-1 lag(2008) samt et J10-2 lag (2009) og et
G10 lag i Nord-norge serien. Dessverre var det ikke grunnlag for å ha et G10 laget i serien.
J13 laget(2005) måtte gi seg i måned skiftet september/oktober. Dermed stod det tilbake tre
lag fra IIL i serien.
I tillegg har Damelaget fortsatt å spille i Bedrift serien og har spilt lokale turneringer i
Bodø/Salten.
Pr 1 februar 2019 er det 7 aldersbestemte lag samt et Damelag som er i aktive i IIL Håndball.
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Cup/Nordengros Håndballcup 2018:
For første gang gjennomførte Håndballgruppa en egen Håndballcup. Med stor iver og innsats
fikk vi arrangert Norengros Håndballcup 2018 i Mørkvedhallene 29 september 2019. Dette
var et stort løft for oss men gav oss verdifull erfaring og ikke minst gode inntekter til både
lagene og gruppa. Gjennom 2018 har lagene deltatt i en rekke cupturneringer i
Saltenområdet og i Harstad. Det er en økende sportslig aktivitet i lagene og det forventes å
øke aktivitet i 2018/19.
Satsing på kompetanse og mer ordnet organisasjon ser ut til å gi det resultat at lagene har
super framgang også på det sportslige plan.
Dommere:
Fra høsten 2016 av har vi hatt aktive dommere som har dømt kamper i serien.
Gjennom blant annet dommerkurs ønsker IIL Håndball å gi et tilbud til spillerne som er
utover det å bare spille kamper. Dermed håper vi å holde på spillerne lengst mulig og skape
et helhetlig håndballmiljø som barn og unge kan trives i. Dommerne får også tilbud om å
trene aktivt sammen med vårt damelag noe som har gitt et trivelig miljø på treningene der.
Pr 19.02 har dommere fra IIL hatt 148 oppdrag denne sesongen, dvs 74 kamper. I tillegg
dømmer de i lokal bedriftserie.
Avlutning:
Det er svært positive og spennende tider for Håndballgruppa både sportslig og
organisatorisk. Økonomien ser nå ut til å ha en fin utvikling. Utfordringene fortsatt er
rekruttering, og få på plass en organisasjon som funger optimalt samt nok treningstimer i
hall.
Håndballgruppa arbeider for at barn og ungdom skal ha et sunt og godt fritids/oppvekstmiljø
gjennom å trene og spille Håndball. Dette med formål at de unngår mer «usunne miljøer».
Vi oppfordrer alle med interesse for sine barn og unge om å delta aktivt i vårt arbeide for at
vi skal nå våre mål om dette. Med dette håper vi at vi skal nå vårt mål om å ha et tilbud for
alle barn og unge i alle aldersklasser.
Vi minner om at det er 3 styrende dokumenter for Håndballgruppas arbeid. Vi oppfordrer
alle til å bruke disse for det de er verd som hjelp i dette arbeidet:
- Årshjul for IIL Håndball
- Infomappe for IIL Håndballgruppe
- Sportsplan for IIL Håndball
Avtroppende styre takker trenere, støtteapparat, komiteer og alle som har deltatt på
dugnader for sin utrettelige innsats gjennom sesongen!
Vi ønsker fortsatt super framgang for spillere, trenere og øvrig støtteapparat i IIL
Håndballgruppa!
For styret i IIL Håndball 19.02.2019
Arnfinn Pedersen

IU-gruppa 2018
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Årsberetning IU gruppa

Ikke ferdig
•

Årsberetning IIL fotball
Gruppene:
Barn/ungdom – Herrer – Damer – Dommer

Innledning
Innstranda idrettslag ble stiftet 8. august 1920. Byttet navn til Innstranda Idrettslag i
2018. IIL rekrutterer i hovedsak medlemmer fra områdene Mørkved, Bertnes og Støver. I
2018 hadde klubben ca.1200 medlemmer, hvorav ca. 750 aktive. Innstranda IL er et
fleridrettslag med mange ulike tilbud og rom for alle, med aktiviteter innen Fotball,
Langrenn, Volleyball, håndball, barneidrett og idrett for utviklingshemmede.
Fotball er den idretten med flest medlemmer i klubben. Innstranda IL er delt inn i tre
fotballgrupper; Fotball herrer, Fotball damer og Fotball ungdom. Herrelaget spiller i 4.
divisjon, avdeling 1 HESA og stiller med et lag i 5. divisjon og et i juniorserien. Damelaget
spiller i 2. divisjon, avdeling 8. Juniorjentene har også spilt i 2. divisjon avdeling 8 som ett
andrelag.
IIL har også en egen dommergruppe i fotball.

Styret
Styret i IIL fotball har i 2018 bestått av:
• Vakant,
Styreleder
• Vakant,
Nestleder
• Jacob Andersen,
Leder Fotball herre
• Vakant,
Fotball herre
• Tove Eilertsen,
Leder Fotball dame
• Thor Christian Larsen, Fotball dame
• Tom Dahl,
Leder Fotball ungdom
• Siw Lyng,
Fotball ungdom
Styret har i 2018 konstituert seg på samme måte som 2017, der leder rollen har vært fordelt
på 3 for å redusere belastning til en leder.
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Det er i løpet av 2018 avviklet 8 styremøter. Det er et felles styre for alle tre gruppene, men
det blir ført separate regnskap og budsjetter for Fotball herrer, Fotball damer og Fotball
ungdom

Turneringer
Innstranda IL arrangerer årlig tre fotballturneringer. I turneringsutvalget i 2018 har følgende
deltatt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom Andreassen G07
Solrun Jacobsen IIL Dame/rekrutt
Vegar Olsen J08/Støver skolekorps
Merete Lauritsen, G10
Kristin Grønbech, J06
Kim Widding, J06 (J12)
Jan-Erik Åseng, J05 (J13)
Julie Fjordholm, J08
Anne Limstrand Wold, G08
Per Gunnar Hjelmseth

Turneringsutvalget har en viktig funksjon i klubben. De er med å skape god fotballaktivitet
for barn og ungdom. Det genererer også store inntekter til fotball ungdom. I tillegg kommer
utbetaling til lagene for dugnadsinnsatsen.
I 2018 er det lagt ned omkring 1700 dugnadstimer av foreldrene i Innstranda IL – stor takk til
alle som stiller opp og utfører en fantastisk og uunnværlig dugnad for klubben. Uten dere
hadde ingen av disse turneringene blitt til. Stor takk også til alle dommerne som stiller opp
på turneringen – uten dommere hadde vi heller ikke klart å arrangere gode
fotballturneringer.
Ekstra stor takk til Jan Erik Aaseng som år etter år har hatt ansvaret for turneringsutvalget og
fulgt opp arbeidet på en utmerket måte.
Sulland Nyttårscup
Sulland Nyttårscup er et samarbeid med Hunstad FK, og turnerriga ble arrangert i
Nordlandshallen 12.-14. januar. Sulland er inne som hovedsponsor turneringa og er har
tegnet ett femårsavtale. Årets turnering er det sjette nyttårscupen. 178 lag deltok i Sulland
Nyttårscup 2018, og lagene kommer i hovedsak fra Bodø og ellers kommunene i Salten.
Fokus på å lage en fotballmessig god innendørsturnering hvor spilletid. Turneringa har de
siste årene blitt en arena hvor unge ny-utdannende dommere får lov til å starte sin dommerkarriere, og hvor Nordland Fotballkrets stiller med observatører og veileder. Innstranda IL
stilte med 467 dugnadstimer under turneringen.
Jenteturneringen Sport Norge Cup
Sport Norge Cup ble arrangert 20.-22. april 2018, og er Innstranda IL sin årlige
jenteturnering. Totalt 39 lag deltok i turneringa, og turneringa samler i hovedsak lag fra
Bodø, men vi hadde også deltakelse fra Finneid IL og Mjølner i J13, Selfors IL (J14) og Fauske
Sprint i J15/16. Turneringa har en nedgang på omkring 15 – 20 lag i forhold til siste års
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turneringer. Turneringa spiller kamper på Mørkvedlia kunstgress, Tverlandet Kunstgress og
Limyra kunstgress. Totalt la Innstranda IL ned 507 dugnadstimer.
Norvik Bodø Cup
Nordvik Bodø Cup 2018 er et samarbeid med IK Grand, og turneringa ble arrangert 31.
august til 2. september og alle utendørs kunstgressbaner i byen var i bruk. Totalt 192 lag
deltok, og 50 lag er utenbys lag. 26 lag kommer fra Helgeland, 2 fra Lofoten, 2 fra Ofoten, 11
fra Salten og 9 fra Troms. Totalt har Innstranda IL ansvar for omkring 750 dugnadstimer, og
det er utbetalt kr 32100,- i dugnadspenger til lagene i Innstranda IL. I 2018 hadde Innstranda
turneringsledelsen, som betyr mye arbeid med kampoppsett, resultatregistrering,
sekretariat og organisering og planlegging i forhold til transport av lagene, i tillegg til drift av
baner og overnatting og bespisning av overnattende lag.

Tine Fotballskole
Også i 2018 arrangerte IIL fotballskole på Mørkvedlia i sommerferien. Dette er et svært
populært tilbud til jenter og gutter i alderen 6- 12 år. På fotballskolen lærer ungene å drible,
finte, skudd og pasninger. Barna får instruksjon av spillere fra A-laget og juniorlaget.
Fotballskolen var fullbooket i 2018 med ca 120 barn som deltok.

Sportslig Utviklingsarbeid
Kjell Nilsen ble ansatt som Sportslig leder 1. januar 2018.
Det har vært gjennomført seks møter i Sportslig utvalg i 2018, der 41 saker var på agendaen.
Det har vært gjennomført to trenerforumer i perioden.
Det ble i 2018 satt i gang en prosess som skal føre til at Innstranda IL Fotball i løpet av 2019
skal blir «Kvalitetsklubb nivå 1» i Norges Fotballforbund. Innstranda IL Fotball inngikk i
perioden en samarbeidsavtale med Bodø/Glimt vedr. bl.a. trenerutvikling, spillerutvikling og
klubbutvikling. Det ble i perioden utdannet flere UEFA C- og UEFA B-lisens trenere i
Innstranda.
Sportslig utvalg har i 2018 bestått av:
•
•
•
•
•

Kjell Nilsen (sportslig leder)
Richard Meløysund (medlem)
Frank Aas (medlem)
Anita Aaker (medlem)
Børge Berg (medlem)

Kenneth Ramstad har i 2018 fått rollen som Rekrutteringsansvarlig i Innstranda IL Fotball.
Richard Meløysund har hatt oppgaven med å koordinere og fordele treningstimer mellom de
forskjellige lagene i 2018
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Sportslig aktivitetet i 2018
Fotball ungdom stilte med 30 lag (18 gutter og 12 jenter) i kretsseriene 2018 i klassene 6 –
16 år. Til sammen har rundt 342 barn og unge vært aktive dette året (registrert 31.12.2018).
I tillegg til tallene over har et eget «førskolelag» startet i 2018 med 13 jenter og 10 gutter.
Det har vært mange gode sportslige prestasjoner i fortballgruppa i 2018, der bl.a. J.16 (2002)
vant KM tittelen i J16-klassen.
Flere lag har deltatt på turneringer utenfor Salten med gode resultat og prestasjoner;
IIL har hatt flere gutter og jenter med på område-/kretssamlinger i 2018.

Litt historikk: Innstranda IL Fotball har nå 32 KM titler siden 1988 da nye Nordland
Fotballkrets ble opprettet. 15 gutter/menn og 17 jenter/kvinner. 9 KM titler de siste 5
sesongene.

Herrer senior Fotball Herre
Stilte med tre lag i årets serie:
•
•
•

A-laget endte som nr. 7 i HESA serien for 2018. En dårlig sportslig start på sesongen,
men med en tilsvarende god avslutning av høstsesongen. Mange skader og
karantener er en medvirkende årsak til at tabellplasseringen ikke ble høyere.
B-laget endte som nr. 1 i 5 Divisjon og kretsmestere
Et meget godt samarbeid med A-laget, gjorde at juniorgruppen hadde fra 0-5 Alagsspillere tilgjengelig til de fleste kampene.
Juniorlaget endte som vinner av juniorserien Salten
Laget var påmeldt som et samarbeidslag IIL/HFK for å gi et ekstra tilbud til
hospitanter fra HFK G-16. Laget var dermed ikke kvalifisert for kretsfinalen.
Prioriterte utvikling i stedet for.

Damelaget ble i sesong 2018 trent av Ketil Jensen, Kai Martin Johnsen, Rebekka K Hanssen
og Monika Hunstad.
Utstyrsansvarlig: Frans Almendingen og Anja Eilertsen
Fotball Damer har bestått av fra 12 – 26 spillere i løpet av sesongen:
Startet med veldig få spillere vinteren 2018, men kom en del jenter fra IK Grand og en del
jenter som egentlig hadde lagt opp som fotball spillere. Ok hospitering på vinterhalvåret og
litt på høsten fra rekruttlaget.
1 runde i cupen, vant vi mot Medkila, tapte andre runde mot Lillestrøm Damefotball
I serien som startet i mai var det påmeldt 6 lag, og vi skulle spille dobbel serie på våren og de
2 beste lagene gikk videre til et sluttspill mot de 2 beste lagene fra Hålogaland.
Grand, Bossmo & Yttern, Halsøy, Innstranda rekrutt, Innstranda og Sandnessjøen var
påmeldt i Nordland, de 2 lagene som gikk videre var IK Grand og Innstranda, der møtte vi
Sortland og Mjølner i sluttspillet, der vi vant og gikk videre til kvalik.
Vi tapte begge våre kvalikkamper og blir dermed værende i 2 div.
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Vi har gjennomført en passe god sesong, og vi endte på andre plass i serien.
Av dugnader vi har gjennomført er vakthold i Mørkvedhallen, kafé under Barnas Idrettsdag,
vår egen Julemesse, kafe i Mørkvedbukta under åpen dag.
Oppmøte på dugnader har vært veldig bra, men dugnadene vokser ikke på "trær” og det er
vanskelig å få tak i dugnader, mange om beinet av skoleklasser mange lag/klubber etc
Julemessa ble jo en formidabel suksess og med stort antall utstillere, og alle gjorde da en
flott jobb på messa. Vi kan ikke arrangere dette uten hjelp fra foreldre, så selv om jentene
våre er over 18 så blir det håpløst uten foreldre.
Jenter rekrutt ble i sesongen 2018 trent av John Aksel Sandbakk, Gøran Aamodt, Eigil
Ørgersen, Torstein Kristensen, Marianne Dekkerhus og Jon Erik Anti.
Jentene trente 3-4 ganger i uka utenom seriesesongen. Vi var rundt 30 jenter i gruppen.
Rekrutt jenter spilte i sesongen 2018 i 2 serier, J16 Salten og 2 Div kvinner.
J16: De vant suverent J16 klassen, 11 seire og 1 uavgjort, og de slo Bossmo & Ytteren 1-0 i
kretsfinalen på Mørkvedlia i oktober.
2 Div: Her ble det spilt dobbelt serie, og etter seriespillet kom de på 5 plass av 7 lag. Det
endte med et plasseringsspill på høsten, hvor de endte på 4 plass av 5 lag.
Ellers deltok laget på turnering på Sortland i mars, Skandia cup i Trondheim i juni og Stopp
Volden cup i Bodø i oktober. På Sortland ble det gull i J16 klassen, og 2 plass i dameklassen. I
Skandia cup stilte vi i J17 og J19 klassen, noe som endte med 3. plass til begge lagene.
I stopp Volden cupen stilte vi med 2 lag i J16 klassen, Her røk vi i kvartfinalen og semifinalen.
Dommergruppa har bestått av 19 aktive dommere i alderen 14 år og oppover. Det har vært
god sportslig aktivitet der disse har dømt 338 kamper for Norland fotballkrets. I tillegg har
våre dommere vært representert på flere turneringer i året som har gått.
IIL har dommere med i Nordland fotballkrets talentprogram.

Økonomi
Fotballgruppene gikk totalt med et underskudd på kr 393.921,-. Dette fordelte seg som følger
på gruppene:
• Fotball herrer hadde et underskudd på kr 91.407,• Fotball ungdom hadde et underskudd på kr 184.997,• Fotball damer hadde et underskudd på 117.517,-

Valgkomite
Innstrandens valgkomite 2018 har bestått av følgende personer:
Torill Stand og Beate Johansen
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Avslutning
Styret i IIL Fotball retter en stor takk til alle spillere, trenere, ledere og foreldre/foresatte for
innsatsen i 2018.
Takk styret og administrasjonen i IIL for et godt samarbeid!

Styret IIL fotball

Volleyball
Ikke aktiv i 2018

Langrenn 2018
Lite snø i oppstarten av sesongen. Produksjonen av kunstsnø har ikke fungert optimalt og
gruppa mener at ansvaret for dette må overtas av Bodø kommune. Med ny rulleskiløype på
Bestemorenga som er bygget av Bodø kommune, så ligger forholdene godt til rette for
kunstsnøproduksjon. Det har vært perioder med fine snøforhold og gruppene har i perioder
med lite snø vist stor fleksibilitet for å avvikle gode treninger.
Vi opplever et greit samarbeid med Bodø kommune, men opplever litt utfordringer både
med tanke på kvalitet og forståelse når det gjelder hvordan kommunen best mulig kan
produsere løyper ut i fra rådende forhold.
Styret
Styret har i 2018 bestått av: Erling H. Eiterjord, leder, Bård Kristansen, økonomiansvarlig,
Dorotha Blix, informasjonsansvarlig, Elin Cecilie Haugland, arrangementsansvarlig, Lisbeth
Bertnes Leite, dugnadsansvarlig, Tor Erik Bakke, sportslig leder.
Økonomi
Økonomistyringen i gruppa er god. Løperne betaler treningsavgift i tillegg til ordinært
medlemskap. Treningsavgiften er som følger: 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år Jr/sr kr.
800,- kr.1200,- kr 1600,- kr 1800,- kr. 5000,- Utøvere som ikke deltar på klubben sine
treninger ( jr/sr som bor/trener andre steder i landet betaler halv treningsavgift). I tillegg til
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treningsavgift kommer inntektene fra en rekke dugnader, og ulike sponsorer. Det er i 2018
gjennomført følgende inntektsgivende dugnader: Innstranda sommerfestival i tilegg til noen
andre inntektsgivende dugnader. Egenandeler blir benyttet ved deltagelse på renn utenfor
kretsen. I tillegg har vi en dugnadsordning der inntektene fra inntektsbringende dugnader
deles mellom klubben og de som utfører dugnad hhv 2/3 og 1/3.
Rekruttering
Det har i år vært gjort et meget bra arbeid med tanke på rekruttering. Både oppstart av
langrenn for 1. klassinger og avvikling av cuprenn/karusell har vært gjennomført veldig bra,
noe vi håper skal bidra positivt mht. rekruttering.
Vi har i vinter arrangert Nyttårsraketten som måtte flyttes til Valnesfjord pga. snømangel,
fire cuprenn/Telenorkarusellrenn og skal arrangere Innstrandarennet 31. mars.
Sportslig
Sportslig sett fortsetter vi den positive trenden fra i fjor. Som nevnt er rekrutteringsarbeidet
i gode hender. Videre har vi utøvere fra 7 år og oppover fordelt på 5 forskjellige
treningsgrupper. Fire av juniorene våre går for tiden på skilinja på Meråker videregående
skole. Vi har også lyktes i å rekruttere flere trenere og har nå 18 navn på den lista. Tre av
disse har fått støtte fra klubben til å ta trenerkurs, det viser seg å være en god investering. Vi
har også en funksjonshemmet utøver som hevder seg i nasjonal sammenheng. I den
sportslige satsningen forsøker vi å skape et åpent og inkluderende miljø, samtidig som vi
støtter opp om de som har større ambisjoner.

I skrivende stund er skisesongen drøyt halvveis, og så langt har Innstranda markert seg i
resultatlistene på kretsnivå. De største nasjonale konkurransene gjenstår, men i
kretsmesterskapet i Kabelvåg i slutten av januar tok vi til sammen 17 medaljer, fordelt på 9
gull, 5 sølv og 3 bronse. Det foreløpig beste resultatet i norgescupen for junior er en 19.
plass.

Satsninger
Framover blir det viktig for gruppa å jobbe opp mot kommunen for å få et bedre system for
kunstsnøproduksjon. Vi må rekruttere fler personer som kan ivareta nøkkelroller i gruppa.
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Her utmerker markedsansvarlig/sponsoransvarlig seg som en rolle som kan utgjøre en stor
forskjell. Langrenn er ressurskrevende og det er viktig å sikre gode inntekter slik at vi også
framover kan ivareta aller som ønsker å satse langrenn.
Ellers bør vi i gruppa som de siste årene har gjennomgått store utskiftninger, jobbe hardt for
godt miljø og vi-følelse. Langrennsgruppa skal være et godt sted å være enten du går for gull
eller bare ønsker et sosialt og trivelig treningsmiljø.

Basketball
Leder Ørjan Hustoft
Nestleder/ kasserer Ole Christian Nikolaisen
Styremedlem Morten Johansen
Varamedlem Maria Oda Hansen Fjørtoft
Hele styret har også trenerfunksjoner.

2018- hva skjedde?
21 april
Kickoff City Nord scene
Mange frivillige. Stort publikum. Mange deltakere i skuddkonkurransen. Ca 40 barn/ ungdom
registrerte seg. Flere av disse er medlemmer i dag.
Stor takk til Coop Obs, XXL sport og Intune for sponsing av mat, utstyr og give aways.
8-10 juni
Innstranda IL sommerfestival
Elendig vær. Flyttet 3x3 turnering til Stordalshallen. Bardu basket sto som teknisk arrangør.
Ca 40 spillere. Vellykket. Meget fornøyde deltakere.
16 september
Åpen hall- Mørkvhallen C
Innstranda IL basketball tok i mot ca 60 barn/ ungdom. Mange frivillige. Glade deltakere
lærte å skyte, drible, gi pasninger og spille enkel basketball. Flott promotering.
24 september
Første basketballtrening i Mørkvedhallen
Ca 20 spillere møtte. En milepæl.
Styret har gjennomført 3 formelle styremøter.
___________________________________________________________________________
_____
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STATUS QUO
Innstranda IL basketball har ca 45 medlemmer i alderen 8-19 år. Det er omtrent en dobling
siden oppstart.
De yngste trener 2 timer i Mørkvedhall C.
De eldste trener 1 time i Bankgata flerbrukshall. Noen spillere trener også sammen med
Bodø internasjonale senter i Bankgata flerbrukshall.
Noe treg innmelding og betaling av kontigent og treningsavgift. Dette har styret fått på plass
gode rutiner for.
Gruppen har investert i nødvendig utstyr for å drive aktivitet.
Gruppen har investert i trenerklær.
Alle spillere får halfzip og draktsett. Noe er finanisert gjennom kickback.
Innstranda IL basketball fikk sin første sponsor i COMPANYCAST, februar 2019.
Aktive trenere får refundert medlemskontigent.
Leder og nestleder godtgjøres kr. 1.500.- per halvår.
ØKONOMI
Basketgruppens har god økonomi.
Kontobeholdning 31.12.2018 Kr. 20.598.- (01.03.2019 Kr. 41.000.-)
Litt problemer med å få inn treningsavgift i oppstarten. Dette skyldes dels
kommunikasjonsutfordringer samt at få hadde kjennskap til «minidrett.no»
Etter purringer har vi per 01.03.2019 fått inn all treningsavgift for 1. halvår.
___________________________________________________________________________
_____
Budsjett 2019
Inntekter
Forsinket treningsavgift 1. halvår 2018/ 2019 sesongen 35 medlemmer kr. 24.500.Treningsavgift 2. halvår + treningsavgift 1. halvår 2019/2020 sesongen ca 40 medl. Kr
56.000.Estimert inntekt fra Bodø kommune kr 15.000.- (søkt om kr. 50.000.-)
Estimert inntekt LAM fra Bodø idrettsråd kr. 50.000.- (søkt om kr. 161.020.-)
Dugnadsinntekter estimert kr. 20.000.- (gruppens inntekt av hovedlagets loddsalg)
Sponsorinntekt COMPANYCAST kr. 10.000.Sum estimerte inntekter kr. 175.500.Utgifter
Estimert halleie 5 timer per uke i 40 uker kr. 24.000.Draktsett estimert kr. 17.500.Sosialt samvær estimert kr. 10.000.Div. arrangementer estimert kr. 20.000.Godtgjørelse leder og nestleder/ refusjon medlemskontigent til trenere kr. 12.570.4 mobile basketballkurver estimert kr. 12.000.Sum estimerte utgifter kr. 96.250.-
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___________________________________________________________________________
_____
Planlagte aktiviteter 2019
Aktivitetslederkurs «easybasket»16-17 mars. Instruktør Kjetil Andresen fra Norges
basketballforbund.
Fortsette å besøke ungdomsskolene i kommunen. Allerede kjørt flere gymtimer ved Alstad
us.
Utvide til 5 treningstimer per uke (2019/2020) Oppstart Rønvik.
Involvere foreldre/ foresatte i arbeidet med basketballgruppen.
Rekruttere trenere.
Arrangere åpen hall?
Etter avtale med Bodø idrettsråd skal basketballgruppen delta på Barnas internasjonale dag
8 juni.
Delta på Barnas idrettsdag?
Arrangere basketballskole i samarbeid med Norges basketballforbund?
Delta i turnering utenbys?
MANGFOLD- ARTIG- UTVIKLING- RESPEKT
For styret
Ørjan Hustoft, leder
Ole-Christian Nikolaisen, nestleder/ kasserer.

Skiskyting
Årsberetning 2018
Gruppestyrets sammensetning:
•
•
•

Leder – Trond Esben Nilssen
Nestleder – Ragnar Johnsen
Kasserer – Sigrid Holter Ingebrigtsen

Innstranda IL Skiskyting ble høsten 2018 opprettet som en offisiell gruppe under Innstranda
IL.
Målsetningen er å skaffe til veie midler for å etablere et mindre skiskytterstadion slik at barn
og unge i Bodø og omegn skal få anledning til å prøve skiskyting. Planen er at anlegget skal
etableres i sammenheng med det eksisterende idrettsanlegget på Bestemorenga og at det
skal være tilgjengelig våpen til utlån i forbindelse med treninger.
Arbeidsoppgaver i 2018;
- Mye administrasjonsarbeid og utarbeidelse av diverse søknader.
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-

-

Vi har fått landet en leieavtale mellom IIL Skiskyting og Bodø Jeger og Fisk (BJFF) på 5
år. Området har vi fått låne gratis.
Bodø kommune vært behjelpelig med å planere ut standplass og etablere
stolpepunkt for fremtidig lyskaster. De har også laget overgang fra skiskytterarena til
eksisterende løype. Området rundt skiskytterarenaen er avsperret for bruk av andre
enn oss i klubben.
Gjennomført befaring med kommune, BJFF og entreprenør for å finne beste
plassering og løsning på skiskytterarena.
Gjennomført befaring med politi der de kom med innspill
Vi fikk godkjenning av skiskytteranlegg og kjøp av våpen fra politiet.

Det er blitt investert i seks selvanvisere, og planen er å anlegge seks standplasser i løpet av
vår/sommer 2019.
Økonomisk situasjon:
Vi har i løpet av 2018 brukt mye tid på å søke om midler i ulike fond, stiftelser o.l. Det har
vært en god del avslag, men også enkelte positive bidrag;
-

Sparebank1 Nord-Norge («Samfunnsløftet»); kr. 80 000,Oppstarts-midler fra Nordland Skiskytterkrets; kr. 7000
Oppstarts-midler Innstranda hovedlag: kr. 20 000,Lån for oppstart fra Innstranda hovedlag: kr. 80 000,Det har vært solgt diverse dugnadsartikler fra klubben for å ha tilgjengelig
driftsmidler og det vil også være fokus i 2019.

Medlemstall:
Det er per i dag 6 medlemmer i IIL Skiskyting, og av disse er det kun to aktive utøvere. Vi har
enda ikke drevet med aktiv rekruttering av medlemmer, da vi ønsker å få opp et skyte-tilbud
på eget skiskytteranlegg først. Ved henvendelser har vi bedt interesserte om å ta del i
langrennsgruppa inntil videre, men hvis de har eget våpen kan de melde seg inn i klubben og
delta på renn i regi av IIL Innstranda. Når anlegget er bygget og godkjent, åpner vi for
rekruttering.
IIL Skiskyting har med sine to aktive utøvere vært representert i ett skiskytterrenn i 2018. IIL
skiskyting har blitt tatt veldig godt imot i skiskyttermiljøene i både Nordland og Troms.
Utøverne har deltatt på skiskytterrenn i Bjerkvik (Troms skiskytterkrets), Mo i Rana,
Skonseng og Hattfjelldal (Nordland Skiskytterkrets).
Mål for 2019:
- I dialog med entreprenører for oppsett av fundamenter for skiver
- I dialog med installatører for godkjent strømforsyning til lys på stadion.
- Få bygget opp seks standplasser med seks tilhørende selvanvisere og lysanlegg
tilknyttet skianlegget på Bestemorenga (Mye materiell er allerede kjøpt inn, men
våpen mangler)
- Gå bredt ut og rekruttere barn og unge fra 10 år og oppover for skytetrening og
langrennstrening, og med det få flere aktive utøvere representert ved skiskytterrenn i
Nordland.
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-

Avholde skiskytterskole for barn mellom 10-13 år i regi av Norges skiskytterforbund
Gå bredt ut og rekruttere flere ressurspersoner i gruppa (skytetrenere o.l.)
Investere i seks stk. skytevåpen for utlån
Investere i materiell og utstyr for å kunne benytte seks stk. baner samtidig
Hvis midlene tillater det, og vi blir flere i skiskyttergruppa som kan bidra, ønsker vi å
delta på Barnas Idrettsdag.
Arbeide for å få sponsorer
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Sak 5

Regnskap og revisjonsberetning
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Sak 6

Innkomne saker

SAK 6.1.

Opprettelse av ny gruppe Skiskyting
Styret i IIL foreslår at det opprettes gruppe for Skiskyting i klubben som drives
i henhold til klubbens lover § 19.

SAK 6.2.

Organisasjonsplan
Forslag om at Årsmøtet i IIL gir hovedstyret fullmakt til å godkjenne
organisasjonsplanen som daglig leder og arbeidsutvalget i fellesskap skal
utarbeide innen 01.01.2020.

SAK 6.3.

Opprettelse av Innstranda idrettslag Seniorgruppe
Forslag om at årsmøtet godkjenner den nye gruppen som er under oppstart.
Gruppen vil konstituere seg selv og opprette eget styre for virksomheten.
Orientering vil bli gitt på årsmøtet.
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Sak7

Medlemskontingent og treningsavgift for 2019

Innstranda ILs forslag til medlemskontingent 2019:
Satser medlemskap:
Enkeltmedlem
kr 595,00
Familiemedlemskap kr 750,00
Støttemedlem
kr 195,00

Hovedstyret gis fullmakt til å vedta gruppenes forslag til treningsavgifter.

Hovedstyret gis fullmakt til eventuell økning av medlemskontingent
for 2020 med inntil 20%.
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Sak 8

Budsjett 2019
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Sak 9

Idrettslagets organisasjonsplan
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Sak 10

Valg av revisor

Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Lovnorm for idrettslag § 15 pkt 10:
Idrettslag med årlig omsetning på 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og
revisorloven, og skal alltid engasjere statsaurorisert/registrert revisor uavhengig av hva som
følger disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge
kontrollkomite med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov
§2-12.

FORSLAG:
Innstranda idrettslag engasjerer Bodø Revisjonskontor AS
(registrert revisor) for regnskapsåret 2019.
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Sak 11

Utdeling NF-fatet

Statutter
NFs gave til Innstrandens IL i forbindelse med lagets 60-årsjubileum i 1980, er ment som en
evigvarende vandrepremie.
Fatet skal hvert år på lagets årsmøte overleveres til en person som enten:
- har utmerket seg innen sin idrett - eller som
- har utmerket seg ved sin innsats som leder eller trener innen laget.
Vedkommende mottaker av trofeet oppbevarer det til neste utdeling.
Premien kan ikke tildeles samme person mer enn en gang.
En jury bestående av tre personer foretar utvelgelsen av vinneren blant lagets medlemmer, og
sørger for at navnet på vedkommende blir inngravert i fatet.
Utvelgelsen kan ikke appelleres.
Juryen sammensettes slik:
En person oppnevnt av og iblant Nordlands Framtids redaksjonsstab, en person oppnevnt av
lagets årsmøte og en person oppnevnt av lagets styre.
Vedkommende oppnevnt av lagets styre sammenkaller juryen.

Bodø, 26.10.1981

For Innstrandens IL
Terje Haugland
For Nordlands Framtid
Reidar Norvik
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Tildelinger Nordlands Framtids jubileumsgave
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sverre Haugland
Kåre Rabben
Tore Mørkved
Terje Haugland
Jan Olaf Mørkved
Ingrid Utne Haugland
Eli Utne Haugland
Bjørn Moe
Bjørn Richard Monssen
Ole Petter Nordnes
Jim Sollid
Cecilie Bendiksen
Jarl Skogmo
Jan Robert Sandmo
Arvid Mørkved
Lene Joakimsen
Marius Staulvik
Ulf Saxrud
Ingvill E. Blom
Øystein Breivik
Sturla Mentzoni Eilertsen
Kåre Ørsnes
Turid Fjærli
Thomas Breivik
Per Johan Pedersen
Gunn Strand Hutchinson
Terje Winther / Geir Grimstad
Morten Texnes
Ricardo Kahegezo Djupvik
Morten Hunstad
Tove Eilertsen
Robert Solvang
Stig Olsen
Torbjørn Ludvigsen
Jan erik Aaseng
Torill Strand
Kjell Brækkan
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Sak 12

Valg

Årsmøtet skal foreta følgende valg ihht klubbens lover § 15 pkt 11.
a)
b)
c)
d)
e)

Leder og nestleder
4 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer
Øvrige valg ihht vedtatte organisasjonsplan
Kontrollkomite med minst to medlemmer
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
Idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representantene.
f) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmene velges samlet.
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Hovedstyret
(Arbeidsutvalget = leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem uten gruppetilhørighet)
Perio På valg
de
Leder AU og HS
Roger Sørensen 2019
2 år
På valg
Nestleder - AU og HS
Monja Lien
2018
2 år
Jakobsen
Kjell Hansen
Styremedlem - AU og HS
2018
2 år
Styremedlem - AU og HS
Styremedlem - AU og HS
Styremedlem - AU og HS

2018
2018
2018

2 år
2 år
2 år

2019

1 år

2019
2019
2019
2018

1 år
1 år
1 år
1 år

2018

1 år

2018
2018

1 år
1 år

Styremedlem – Volleyball
Styremedlem – Skiskyting
Styremedlem - Basketball

Cecilie Lekang
Hege Jacobsen
Sofie Iversen
Hellesvik
Tore Johan
Strøm
Tove Eilertsen
Jacob Andersen
Tom Dahl
Thomas Horn
Sivertsen
Knut Harald
Strand
Erling Eiterjord
Arnfinn
Pedersen
(IIL-adm)
Trond Nilsen
Ørjan Hustoft

2018
2019
2019

1 år
1 år

Kontrollkomité
Verv:

Navn:

Valgt
fra
2019

Perio På valg
de
1 år
På valg

2019
2019

1 år
1 år

Varamedlem - AU og HS
Styremedlem - Fotball damer
Styremedlem - Fotball herrer
Styremedlem - Fotball ungdom
Styremedlem – Idrettskolen
Styremedlem – Idrett for
utviklingshemmede
Styremedlem – Langrenn
Styremedlem - Håndball

Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Solveig Kim
Dørum
Lars Brekke
Tor Bjørkås

På valg

På valg/ny
På valg

På valg
På valg
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Valgkomité:
Verv:

Valgt Perio
fra
de
Leder
Eirik Pedersen
2018
1 år
Medlem
Svein Hedenstad 2018
1 år
Medlem
Lisbeth Leite
2017
1 år
Varamedlem
Tor Bjørkås
2014
1 år
AU-medlemmene sitter i valgkomiteen inntil nye medlemmer går
ut av AU

Komité for utdeling av NFfatet:
Verv:

Navn:

På valg
På valg
På valg
På valg
På valg

Navn:

Valgt
fra
2019
2019

Perio På valg
de
1 år
1 år

Representasjon i
Mørkvedhallen
Verv:

Navn:

Styret (AU-utnevnt AU-medl)
Vara (AU-utnevnt AU-medl)
Representantskap (HS-utnevnt)
Representantskap (HS-utnevnt)
Representantskap (HS-utnevnt)
Representantskap (HS-utnevnt)

Leder fotball
Leder håndball

Valgt
fra
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Perio På valg
de
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Representasjon i Nordly
Grendehus
Verv:

Navn:

Valgt
fra
2019

Perio På valg
de
1 år

2019

1 år

Medlem (HS-utnevnt)
Medlem (HS-utnevnt)

Representantskap (AU-utnevnt
AU-medl)
Representantskap (AU-utnevnt
AU-medl)
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Komitè for Barnas Idrettsdag
Verv:

Navn:

Leder

Torbjørn
Ludvigsen

Medlem
Medlem
Medlem

Håkon Renolen
Roger Sørensen
Tone Lise
Jakobsen

Medlem (AU-utnevnt AU-medl)

Valgt
fra
2019

Perio På valg
de
1 år
På valg

2019
2019
2019

1 år
1 år
1 år

2019

1 år

På valg
På valg
På valg

Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har
representasjonsrett:

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir AU fullmakt til å oppnevne overnevnte representanter.
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