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ÅRSMELDING FOR 2019
Gruppe: Valnesfjord IL - Hovedlaget
Skrevet av: Ann Merete Land, nestleder

Sammendrag:
2019 har vært et godt år for Valnesfjord idrettslag. Vi kan vise til gode prestasjoner, god
rekruttering, og en solid økonomi med gode og stabile sponsorer.
Styret i VIL består av leder, nestleder og ledere for alle undergrupper samt ett styremedlem.
Det er ikke oppnevnt egne funksjoner som kasserer eller sekretær. Kassererfunksjonen og
sekretærfunksjonen ivaretas i hovedsak av daglig leder.

I 2019 har det vært aktivitet i de følgende gruppene, som også skriver egne årsmeldinger;
Ski
Fotball
Håndball
Orientering/Trim
Bueskyting
Volleyball – ble avsluttet ved årsmøtet, men leder volleyball finn nytt verv som
barneidrettsansvarlig

Undergruppene står relativt fritt til å organiseres etter omfanget av aktiviteter – i hovedsak
utgjør leder, evt materialforvalter og trenere et fungerende styre for undergruppene.
Foreldreengasjementet er også viktig i denne organiseringen.
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Aktiviteten i VIL har også i 2019 vært stor gjennom hele året. Alle undergruppene har stabilt
medlemstall av barn, unge og voksne utøvere. Mange lag og utøvere gjør det godt i sine
idretter.
For mer informasjon og detaljer om de enkelte aktiviteter – se de respektive årsmeldinger.
Engasjementet i styret for VIL har vært stort hele året. Styret i VIL har i 2019 hatt 7
styremøter og i alt behandlet rundt 50 saker som fortløpende publiseres på hjemmesiden.
Den nye hjemmesiden ble ferdigstilt vinteren 2019. Det er stort engasjement og mange ulike
saker er tatt opp i styret og jobbet godt med. Vi jobber fortsatt med å få etablert en
klubbhåndbok som skal gjelde for alle lag i idrettslaget, reiseregulativet er gjennomgått og
vedtatt med noen endringer, barneidretten/all aktivitet har vært tema og aktivitetsarena
Valnesfjord er det jobbet mye og godt med.
VIL har stor bredde på aktivitetssiden – og er i ferd med å få frem gode enkeltutøvere/lag
innen noen idretter. Dette medfører omtale i media og på hjemmesiden og bidrar til positivt
omdømme og fokus på VIL. Utfordringene ligger på å skaffe til veie trenere, lagledere og
medlemmer som er villige til å påta seg verv i laget.

Av egne arrangementer ble Valnesfjord Rundt og VIL-Cup arrangert. VIL mottar i hovedsak
gode tilbakemeldinger på sine større arrangementer og det gir gode inntekter til hovedlaget.
Det er en stor dugnadsinnsats som legges ned og alle medlemmene i idrettslaget skal stille
opp på dugnad.
VIL-Cup 2019 ble nok en gang en stor suksess, med over 50 deltagende lag og gode
tilbakemeldinger. Styret i VIL ønsker å takke VIL-Cup komiteen og komiteen for Valnesfjord
rundt for et fantastisk godt arbeid. Valnesfjord Rundt ble arrangert ved VHSS og hadde rundt
100 løpere som gikk på tid og ca 200 i turklassen. Både arrangører og deltagere var svært
fornøyd i ny trase.
Økonomien i VIL er god, og 2019 er driftet med ett overskudd på ca100.000,Dette er viktig med tanke på fremtidige investeringer. Vi må fortsette å ha måtehold i drift
og få gode inntekter på arrangementer og dugnader. Daglig leder har jobbet godt med å
skaffe gode sponsorer. Det er viktig med tanke på å holde medlemsavgiften nede på et
rimelig nivå og at medlemmene slipper å jobbe veldig mye dugnad.
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I 2019 har styret bestått av / hatt følgende verv:
-

Leder VIL – Espen Kaastrup
Nestleder VIL – Ann Merete Land
Leder Ski – Jørgen Kosmo
Leder Fotball – Richard Skagen
Leder Håndball – Marita Olsen
Leder Orientering/Trim – Karen Kringhaug
Leder Bueskyting – Irene Hansen/Elisabeth Johannesen
Barneidrett – Elisabeth Norheim Jensen
Styremedlem – Yngve Iversen
Varamedlem – Tom Seljeås

I tillegg har vi: Daglig Leder VIL – Tom Erik Tofte – ansatt i 30% stilling

Ca. antall aktive utøvere:
VIL har i underkant av 500 medlemmer fordelt i de ulike undergruppene.

Hjemmeside: www.valnesfjordil.no

