Årsavslutning Lånke IL
Fotballgruppa
22. mars 2021 kl 18.00

Året 2020

Årsavslutning for året 2020
Årsavslutning på klubbloftet i Lånkehallen mandag 22.mars klokken 18:00
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Sak 1: Åpning

Sak 2: Styrets årsmelding

Fotballstyret har i 2020 sesongen hatt følgende tillitsvalgte:

Styret:
Leder/sekretær
Nestleder
Økonomi
Sportslig leder
Materialforvalter
Dugnadskoordinator

Brit Heidi Julseth
Cathrine Overvik
Andreas H. Jespersen
Tore Gylland
Trond Woldseth
Raimond Aamelfot

Undergrupper:
Økonomigruppe:
Kasserer
Medlem
Medlem

Andreas H. Jespersen
Ingunn Jørstad
Anne Lise Tiller Sætnan

Sportslig utvalg:
Leder
Trenerveileder
Keeperveileder
Sportslig koordinator barn
Sportslig koordinator ungdom
Sportslig koordinator senior Herrer
Dommerkoordinator
FIX - ansvarlig
Fair Play- ansvarlig
Banefordelings koordinator

Tore Gylland
Geir Ståle Johnsen
Geir Ståle Johnsen
Arne Brucksch
Tore Gylland
Anders Dybvad/Fredrik Ingstad
Are Marius Skaftnes/Cathrine Overvik
Steinar Kjesbu
Steinar Kjesbu
Steinar Kjesbu

Dugnadsgruppe:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Raimond Aamelfot
Egil Hjelsvold
Eva Anita Rømo
Jan Inge Aurheim
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Sponsorgruppe:
Leder
Medlem søknader
Medlem sponsorer/plakater
Medlem sponsorer/plakater
Medlem sponsorer/plakater
Medlem sponsorer/plakater
Medlem andel
Medlem andel

Brit Heidi Julseth/Espen Lund
Brit Heidi Julseth
Espen Lund
Anders Øyås
Runar Sørli
Marius Holmen
Nina Rømo
Janne Siri Gisetstad

Kvalitetsklubb koordinator:

Brit Heidi Julseth

HLR gruppe

Vidar Furunes
Stig Evjen

Valgkomite til hovedlaget:
Valgkomite Fotball:

Bård Audun Sørli
Monika Horten
Anne Lise Gjølga

4
Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD - BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE

Administrativt 2020
Året 2020 har vært et spesielt år for både fotballen og ellers i samfunnet. Covid-19 viruset
har utfordret oss også på Lånke, fra total nedstegning, til gradvis gjenåpning til total
nedstegning igjen. Vi ble satt på en stor tålmodighetsprøve da treninger igjen kunne komme i
gang, men da kun utføres innenfor nasjonale og lokale retningslinjer. Dugnadsånden kan en i
alle fall ikke si noe på. Foreldre og lagledere kastet seg rundt og stilte velvillig opp som
kampverter og baneorganisatorer. Styret i Fotball ønsker å takke alle spillere, foreldre,
lagledere, trenere og tillitsvalgte som har holdt pågangsmotet oppe for å skape gode
øyeblikk i ei vanskelig tid.
Til tross for nedtegning har styret avholdt 7 styremøter, hvorav fem av dem med
undergrupper tilstede. I tillegg ha det vært mye møtevirksomhet med Trøndelag fotballkrets
via teams. Mange har vært forbeholdt Covid-19 retningslinjer.
Styremedlemmer har også vært representert i møtevirksomhet omhandlet hovedstyret,
sportslig utvalg, dugnadsgruppe, trener-/laglederforum og samarbeidsmøter med håndball og
idrettskolen. Møtene har blitt avholdt både fysisk og via teams.
Mye av styrets aktivitet har i 2020 omhandlet nedstegning og retningslinjer. I tillegg har
fokuset vært på inntekt. Styret valgte tidlig å kjøre dopapirdugnad for å kompensere avlyst
rally dugnad. Det som var veldig uventet var at vi også fikk innvilget flere hundre tusen i
kompensasjon fra lotteritilsynet på senhøsten. Disse midler hadde vi ikke forutsett, men
gjorde at vi senket skuldrene litt mer i forhold til budsjettet.
Fire styremedlemmer gjennomføre lederkurs 1 på Scandic Hell. Styreleder gjennomførte
lederkurs 4 på Hoel gård. Alle kurs i regi av Trøndelag fotballkrets og ble gjennomført før
nedstegning.
Vi tok i bruk ny webside Lånkeil.no – fotball. Her har vi startet å legge ut ulik informasjon – og
mer kommer.
På høsten fikk vi hjelp av Theodor Haugen som kom rundt på treningsfeltet og tok bilder av
alle Lånke fotball lag. Bildene ble samlet inn i ei årbok. Et hyggelig fotball minne fra tiden
som fotballspiller på Lånke.
I løpet av året har alle lag i fotball tatt i bruk Hoopit som internt kommunikasjonsverktøy.
Dette er styret veldig godt fornøyd med. Styret ønsker at dette verktøyet skal videreutvikles i
å året som kommer med å ta i bruk tilleggsfunksjoner som innbetaling av treningsavgift og
politiattester.
Vi håper at 2021 skal bli et bedre år enn 2020 rent sportslig. Vi har nå to fantastisk fine
kunstgressbaner å boltre oss på, bare vi får lov å bruke dem.
Vi i styret ønsker alle lykke til med fotballaktiviteten i året som kommer - måtte den bli
bedre enn Corona året 2020.

.

Mvh
Brit Heidi Julseth
Styreleder Lånke Fotball 2020
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Dugnad 2020:
Det er vel ikke å legge skjul på at denne sesongen ikke ble som planlagt, da hele
landet stengte ned 12. mars grunnet Covid-19, men likevel ble det utført mye arbeid
og oppgraderinger på Tønsåsen stadion.
Dugnads sesong startet med rydding og klargjøring av baneanlegget på Tønsåsen.
Området ble raket, gummigranulat samlet sammen for tilbake-fylling på banen.
Før seriestart ble kiosken fylt opp med varer og lagene hadde dugnader med drift av
kiosk. Det ble en veldig amputert sesong grunnet Covid19, men kiosken ble holdt
åpen med til enhver tids gjeldende lokale og nasjonale smitte-restriksjoner.
Videre har alle lag gjennomført sine ryddeuker på stadions-anlegget og dette er en
viktig jobb for å få anlegget til «å skinne».
Det ble gjennomført en runde med salg av toalett- og tørke-papir som gir gode
penger til klubbkassa.
Kontrakt ble skrevet med Hell RX om driving av camping på Frigården under
VM i rallycross. Dette er i utgangspunktet en stor dugnad med mulighet for godt
utbytte, men denne ble dessverre avlyst grunnet Covid-19.
Det ble også lagt ned en enorm innsats for oppgradering av den gamle gressbanen
og områdene rundt, kunstgress dekket ble en realitet. Her ble det innkalt til mange
dugnader med kort varsel og lagene møtte opp for å bidra. Tusen takk for den ståpåvilje som ble vist i forbindelse med dette arbeidet, her viser foreldrene at
dugnadsånden fortsatt lever i Lånke😉
Oppstart med nytt bygg for nye sanitære forhold ble også påbegynt høsten 2020.
Dette er et sårt tiltrengt bygg og tusen takk til VK2 Bygg ved Ole vig videregående
skole for en super jobb her. Det jobbes for ferdigstillelse i løpet av våren 2021.

STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I 2020😊
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Sportslig 2020:
Sportslig utvalg har i 2020 bestått av:
Tore Gylland(leder) Tore Gylland(ungdom), Arne Brucksch (barn), Anders Dybvad /
Fredrik Ingstad (senior), Geir Ståle Johnsen (Trener- og Keeper
veileder), Steinar Kjesbu (Fiks/Fair play/banefordeling) og Are Marius Skaftnes og
Cathrine Overvik (dommerkoordinator).


Sportsplan/ Klubbhåndbok oppdatert og revidert dette året. Sendt ut til alle lag
via Lånkes lagleder side og Lånke IL Facebook side.

Implementering og oppfølging av d å være kvalitetsklubb blir nå viktig fremover
årene.


Som tidligere hadde vi møte med nytt kull fra idrettskolen hvor Lånke fotball ble
presentert og hva som kunne forventes av spillere og foreldre.



Lagledermøte i januar for påmelding av lag og div…

Corona 11 mars og ut året
Da ble vi nedstengt og avbrutt av pandemien. Det ble en oppstykket sesong med
avlyste kamper og noen spilt og mye tiltak.
Vi på Lånke har klart å lagt godt til rette med Coronatiltak, etter litt innkjøring i starten.
Bra jobba av mange


Trenerforum har det vist vært et av i år



Klubbforum på Teams



Kick off ble dessverre avlyst



Sportslig utvalg har vært representert på alle klubbforum arrangert av Trøndelag
fotballkrets. De fleste på Teams



Fotballeder kurs 1 på Scandic 26-27 sept. Deltagere: Tore – Andreas - Cathrine
og Raymond



Deltagelse i Storsjøcup og Bergstadcup ble avlyst, likeså Dana cup



Keepertrening i regi Klubben, v/ Geir Ståle og Tore. Kjørt en del treninger
gjennom høsten. Bra og populært tiltak som vi fortsetter til våren.



Senior har spilt i 5 div. Og hatt en meget oppstykket sesong med corona.
Breddeidretten for voksne hardt rammet. Måtte trekke damelag og erstatte med
Juniorjenter 19 høstsesong.
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Som tidligere år har det vært arrangert BDO for G/J 12- 13 (2007-08 årgang)
hvor flere spillere fra Lånke har vært innom og gjort meget god innsats. Veldig
bra. Men avlyst etter ei samling eller 2 pga Coronan. Trist det også.



Ny dommerkoordinator i klubben etter Cathrine \ Vi får skolere han og bidra slik
at jobben blir ok. Lite dommeroppdrag også i disse tider.



I høst 2019 ble det opprettet et samarbeide mellom håndball / fotball (sportslig)
med fokus på bedre samarbeid om treningsorg. og bruk av spillere. Dette har
fortsatt i 2020 hvor vi håper å få på plass enda bedre kommunikasjon og
samarbeid der. Noe er på gang der. Bra
Sportslig prøvd å vært en hjelper/ støttende hånd til trenere/ foreldre om noe har
vært uklart.





Grasrottrenerkurs ble startet opp i Okt på Lånke, men ble vel ikke fullført
pga coronaen…=)



Fotballavslutning i høst 2020 av 2009 årgang ble ikke noe av da det ble lagvis
ansvarlighet. Fair play pokaler og innsatspokaler utdelt lagvis.



Ny kunstgressbane ble klar i mai på vårparten og alle gleder seg. Meget fin bane
og til alles glede mye brukt. Flott anlegg.



Lagsamtaler om neste sesong ble tatt i høst og vi håper på en mye bedre
sesong neste år 2021 med litt mindre tiltak og forhåpentligvis litt fotball
kamper med serie og cup. Håpet ligger der. Med ønske om en god neste
sesong-

Sportslig leder
Lånke IL Fotball
Tore
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Økonomi 2020:
Driftsresultatet for 2020 er på kr 340.870. Det var budsjettert et overskudd på kr
136.900. Det positive avviket på overskuddet skyldes i hovedsak mottatt krisepakke
knyttet til Korona. Krisepakken var på kr 397.870. Årets aktivitetsmidler er ikke
medtatt, da de på tidspunktet regnskapet ble avlagt, ikke var beregnet.
Året 2020 ble et annerledes år, med en avkortet sesong, hvilket medførte mindre
aktivitet. HellRX ble ikke arrangert, hvilket førte til lavere omsetning, enn budsjettert.
På grunn av avlysningen fikk man tilbakebetalt en del kostnader, som en konsekvens
av for mye fakturering tidligere. Dette ga et positivt bidrag på kr 16.059.
Kiosken var åpen i noen få måneder i 2020, noe som ga en lavere omsetning enn
forventet, men som likevel bidro positivt til resultatet. Videre ble det gjennomført en
god jobb på dugnadsfronten i år. Gjennom dopapirsalg, årbøker og diverse.
Sponsormidlene ble i år lavere enn budsjettert.
Generelt ble kostnadene for året lavere enn forventet, grunnet lavere aktivitet i
sesongen.
Se vedlagte resultat- og balanserapport for ytterlige detaljer rundt regnskapet.
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Årsrapport fra lagene 2020:

Årsrapport fra J10 (2010) for 2020 sesongen:
Laget:
14 Spillere i 2020 og 2021
Antall treninger pr. uke 1 til 2.
1 foreldremøte
Serie:
Stilt med ett 7’er lag. Det ble for lite spilletid per spiller i løpet av sesongen.
Cup-deltakelse:
Ingen

Støtteapparat:
Tre stykk foreldre som deler på ansvaret som Trenere og laglederoppgaver.
Økonomi:
Laget har kr på konto pr. 01.02.2021.

Neste sesongen:
Vi blir 14 stykker etter hva vi har av påmelding
Lag i serie: 2 * 7’er lag.
Cuper vil bli tatt avgjørelse på etter hvert som utviklingen av vaksinasjonssituasjonen
utspiller seg.
1 til 2 Treninger per uke.
Støtteapparat:
Trenere
Lagledere

: Christian J. Røst og Andreas uthus Nilsen
: Peder Hjelmeland Røkke
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e

Årsrapport G10 (2010) for 2020 sesongen:

Laget:
Lånke gutter 10 gikk fra Idrettskolen til Lånke Fotball 2020. 16 gutter har vært med i
denne sesongen og vi mistet noen spillere som ikke ble ved videre fra fotbakken i
Idrettsskolen. Trenginger har vært 2 dager i uken. På slutten før jul så har det vært 1
trening i uka. Det er arrangert ett foreldremøter.
Serie:
Vi har stilt med 2 7èr lag.
Cup-deltakelse:
Ingen cup-deltakelse
Støtteapparat:
Støtteapparatet består av hovedtrener og 4 hjelpetrenere. To lagledere deler på det
administrative og dugnadsansvarlige oppgavene. Dette videreføres neste år.
Økonomi:
Laget har 0 kr på konto pr. 31/1-21
Neste sesongen:
Vi regner med 15 spillere neste år. To lag er påmeldt serien (7’er).
Vi regner med å delta på Bergstadcupen hvis det blir avholdt og evt Stjørdalscupen
Vi planlegger to treninger pr uke.
Støtteapparat:
Geir Ståle Johnsen (hovedtrener), Magnus Vik, Martin Rotabakk, Arne Marius
Skaftnes
Lagledere
Ingvil Øiestad Løvik og Tina Polle Dybvad
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Årsrapport J11 (2009) for 2020 sesongen
Laget:
I sin andre sesong i Lånke Fotball har J2009-laget hatt 13 spillere, hvorav en har
vært født i 2008 og en i 2010. Laget har bestått av spillere fra både Lånke og Elvran.
Laget har trent en gang to ganger i uken i perioden medio mai til medio oktober. I
sommerferien hadde vi tilbud om en dag i uka (unntak fellesferien), der vi enten
trente alene eller sammen med guttene.
Vi avsluttet treningene 12. oktober. Dette for å legge til rette for at flest mulig skal
kunne spille håndball eller være med på ski.
Serie:
Laget deltok med 7’er lag i den lokale serien. Alle kamper i vårsesongen ble
kansellert pga. Corona, men vi fikk gjennomført høstsesongen som vanlig. Laget
både tapte og vant kamper.
Cuper:
Laget deltok på en cup, Stjørdal Fotballcup, i august.
Støtteapparat:
Vi har hatt 4 trenere og en lagleder sist sesong, og vi håper at alle disse fortsetter
også neste sesong. I tillegg trenger vi å få på plass en foreldrekontakt og eventuelt
en dugadsansvarlig.
Økonomi:
Laget har kr 4006,84 på konto per 31/12-2019. Vi har brukt 800,- på deltakelse på
cup.
Neste sesong:
Vi forventer at alle de 13 jentene som var med forrige sesong blir med.
Vi kommer til å melde på ett 9’er lag i serien (2.div).
Vi planlegger å starte opp med en trening i uka fra 1.mars, deretter to treninger i uka
fra april-oktober.
Støtteapparat:
Hovedtrener: Håvard Kleven
Øvrige trenere: Ronny Sitter, Stig Morten Sætnan og Lisbeth Børseth.
Lagleder: Ann Marita Myren.
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Årsrapport G11 (2009) for 2020 sesongen:
Laget:
Det har vært 18 aktive spillere i sesongen. Grunnet covid ble treningene i vinter amputert. Når det ble
gjenåpnet i mai, startet vi med to treninger i uka, og har fortsatt med dette i høst. Men mange kamper
førte til at det ble litt mindre trening høsten 2020. I fjor sommer ble det også lagt opp til treninger 1-2
ganger i uka avhengig av hvor mange spillere som kunne stille.
Det ble gjennomført et foreldremøte på teams i januar i år der vi gikk gjennom sesongen som har
vært, og hvor foreldre kunne komme med innspill til hvordan de ønsket kommende sesong skulle bli.
Vi tok en pizzaavslutning i november med utdeling av pokaler på Gremito restaurant på Hell.
Serie:
Vi stilte med to 7’er lag, hvor vi rullerte på spillere. Grunnet covid ble seriespillet også ganske intensivt
med 2-3 kamper i uka. Alle guttene fikk masse spilletid og kamper. Guttene har hatt god utvikling
gjennom hele sesongen, og det er en sammensveiset gruppe som har spilt veldig godt sammen. De
har vært veldig dyktige på å få frem de guttene som kanskje ikke er like sterke, og heier på hverandre.
Mange gutter har denne sesongen tatt store steg i sin fotballforståelse, og trenerne har følt sesongen
har vært veldig moro og beståt av mye godt fotballspill.
Cup-deltakelse:
Grunnet heftig mange kamper i serie, og covidsituasjonen, har vi ikke prioritert å stille på cup i 2020
sesongen.
Støtteapparat:
Det har vært to trenere og en lagleder denne sesongen. Mye jobb, men veldig godt samarbeid mellom
trenere og lagleder, som har gjort gjennomføring på kamper og treninger knirkefritt. Foreldre har også
vært supre til å ta i et tak fra rydding før og etter trening til hånddesinfeksjon.
Økonomi:
Laget har 2716,28 kr på konto pr. 31/1-21.
Neste sesongen:
Vi er enda litt usikre på om alle 18 spillere stiller til kommende sesong, men det blir i iallfall 17 spillere
som blir med videre.
Trenere, foreldre og lagkontakt har sammen bestemt at vi stiller med et 9’er lag kommende sesong.
Så tar vi en evaluering når det nærmer seg sommeren om vi fortsatt stiller «bare» et 9’er lag til høsten.
Grunnet covidsituasjonen har vi valgt å avvente cup-deltakelse foreløpig, men tar fortløpende
evaluering hva vi ønsker å stille på underveis i sesongen. Det var ønske fra foreldre å ordne mer
internkamper med andre lånkelag, da guttene synes det er veldig moro å spille kamper.
Det er planlagt en trening i uka i vinter, som et tilbud til de som ikke har annen idrett. Når det nærmer
seg vår og seriespill øker vi til to treninger i uka, også ser vi an sommeren hva trenerne ønsker å
gjøre her.

Støtteapparat:
Trenere
Lagledere

: Arne Brucksch og Knut Haugen
: Merete Aune
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Årsrapport fra J12 (2008) for 2020 sesongen:
Laget:
Vi har vært 22 spillere.
Første trening var 26.mars, plan var å kjørt en trening i uka fram til påske.
Hoved trening mandager og onsdager 18:30-20:00, samt ekstra trening søndager
samens med 2006 og 2007 18:00-19:30
Hadde et foreldremøte før sesongstart den 27.mars.
Årets fotballsesong har som kjent på grunn av koronapandemien vært veldig
amputert. Men heldigvis fikk jentene en kort høstsesong. Hadde sesongavslutning
med pizza og quiz på klubbloftet 30. oktober. Jentene har hatt en flott fremgang på
treningene og kampene i år.
Serie:
Vi har stilt med ett 7er lag og ett 9er lag. Rullert på spillerne på begge lag.
Cup deltagelse:
Plan var Storsjøcup som ble avlyst.
BDO deltagelse:
Hadde 6 utespiller pluss 1 keeper med på kartleggingstreningene, 2 jenter gikk
videre. De er utsatt inntil videre.
Støtteapparat:
3 trenere totalt, pluss 2 lagledere.
Økonomi:
Laget har 16.297,- kr på konto pr. 12/1-21.
Neste sesongen:
Pr dags dato har 20 spillere med interesse for neste sesong.
Vi har det ikke helt klart men det ligger an til at vi melder på to 9er lag i 2 div. Cuper
avhenger av pandemien.
Treninger og oppstart er usikkert på grunn av pandemien. Planlegger 1.trening fra
januar, 2 treninger fra februar, 3 treninger fra april.
Støtteapparat:
Trenere:
Lagledere:
Dugnadsansvarlige:
Kasserer:

Per Gunnar Alseth, Steinar Kjesbu, (Håvard Sesseng?)
Beate Mæhre
Beate Mæhre
Bente Snustad
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Årsrapport fra G12 (2008) for 2020 sesongen
Laget:
Skriv litt om:
Hvor mange spiller det er som har vært på laget i år (tilvekst eller forfall i forhold til forrige sesong).
Antall treninger pr. uke denne sesongen (Vinter og sommer)
Hvor mange foreldremøter som ble arrangert denne sesongen.
-17 spillere. Samme antall som 2019.
-2 i sesong, 1 gjennom vinter
-To foreldremøter
Serie:
Skriv litt om hvor mange lag og hvilke lag (7’er, 9’er eller 11’er) dere har stilt med i serien denne
sesongen? Og hvordan det har gått.
Ett 9er lag. Gikk veldig bra.
Cup-deltakelse:
Skriv litt om hvilke cuper dere har deltatt på denne sesongen, med hvilke lag, og hvordan det gikk.
Malvik cup. Blandet resultat. Fikk noe frafall, så måtte låne noen 09.
BDO-deltakelse:
Skriv litt om antall utøvere og hvordan det går/gikk. (Slett denne overskriften om det ikke er aktuelt)
3 gutter ble sendt på sonetreninger, to ble med videre.
Støtteapparat:
Beskriv støtteapparatsituasjonen til laget i år samt for neste år. (antall trenere, lagledere,
dugnadsansvarlige og foreldrekontakter).
-To trenere i 2020, begge gav seg etter 2020.
-Ny trener kabal er strax i orden.
Økonomi:
Laget har ca 7000,- kr på konto pr. 31/1-21.

Neste sesongen:
Skriv litt om:
Hvor mange spiller dere regner med vil spille fotball neste år,
Hvor mange og hvilke lag som er påmeldt serien (7’er, 9’er eller 11’er),
Hvilke cuper dere har planer om å delta på denne sesongen og med hvilke lag.
Hvor mange treninger dere har tenkt pr. uke neste år (Vinter og sommer).
-17 spillere
-9 er
-Ingen cuper planlagt
-Usikker på antall treninger da trenerkabalen må gå opp først.

Støtteapparat:
Trenere
Lagledere
Dugnadsansvarlige
Foreldrekontakter
Dugnadsansvarlig

:
: Anne Lise Gjølga
: Navn, Navn
: Navn, Navn
: Navn, Navn
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Årsrapport fra J13 (2007) for 2020 sesongen:
Laget:
Laget har bestått av 14 jenter i år. 3 jenter har sluttet, en ved sesongstart og en ved sesong
slutt, samt en overgang til ny klubb. Det er kommet to nye spillere i løpet av sesongen.
Sesongstart ble i år utsatt pga. Korona nedstengning, treningen startet da det ble åpnet for
dette. Det ble i vår kjørt kondisjons- og styrketrening med Lars Edvard Kvål i samarbeid med
håndball. Laget har hatt kampdager på mandag og treninger onsdag denne sesongen. På
høstsesongen hadde vi i tillegg tilbud om trening sammen med -o6 jentene på søndag.
Det har vært holdt 1 foreldremøte denne sesongen, samt 2 spillermøter.
Serie:
Vi har i år stilt med ett 9èr lag i serien. Serien endte med bare tap. Store tap tidlig i
sesongen, men dette ble bedre utover.
Jentene har stått på og i flere av oppgjørene var de godt fornøyd med egen innsats, selv om
det å alltid tape tar på.
Cup-deltakelse:
Laget har i år ikke deltatt på cup
BDO-deltakelse:
Laget hadde 4 deltagere på BDO- trening i år, ingen av disse ble med videre.
Støtteapparat:
Hovedtrener i år har vært Sunniva Opgård, Jon Håkon Slundgård har vært assistent trener.
Pga. overgang til ny klubb for en spiller forsvant den ene laglederen og det har derfor kun
vært en lagleder i år, dette har gått bra da det ikke har vært mye denne sesongen. Laget har
en foreldrekontakt som også er økonomi ansvarlig.
Neste år er det endringer i forhold til at j-07 skal trene sammen med j-06. Sunniva Opgård
skal ha ansvaret for et 9`er lag i serien, og det jobbes med assistenttrenere.
Sammensettingen av støtteapparat vil bli diskutert på foreldremøte.
Økonomi:
Laget har 4360 kr på konto pr. 31/1-17.

Neste sesongen:
Til nestesesong har 13 jenter meldt at de vil være med, og det meldes på ett lag i 9ér serien.
Hvis alt går mot normalt har vi et ønske om deltagelse på Storsjøcup, det er ikke planlagt
andre deltagelser. Ang trenings timer i antall pr. uke er dette ikke klart enda, her blir det som
tidligere nevnt et samarbeid med j-06. Noe jentene gleder seg til.
Støtteapparat:
Trenere
: Sunniva Opgård og Jon Håkon Slundgård
Lagledere
: Marie Langseth
Dugnadsansvarlige : Marie Langseth
Foreldrekontakter
: Anne Haugan
Dugnadsansvarlig
: Anne Haugan
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Årsrapport fra G13 (2007) for 2020 sesongen:
Laget:
• Vi har vært 14 spillere denne sesongen
• Vi har hatt 2-3 treninger per uke
• Vi har hatt 1 foreldremøte
• Vi har hatt et godt samarbeid med handball da flesteparten av guttene også spiller
handball.
Serie:
• Vi har hatt et 9-er lag i 2 divisjon der laget vandt serien og var ubeseiret. Vi vant også
serien med vårt 7-er lag og skulle spille kretsfinale mot Strindheim i Abrahallen. Men pga
mye Covid-19 i Trøndelag så kunne ikke finalen spilles. Kampen ble derfor satt til
uavgjort og begge lag ble kretsmestere i 7-er fotball.
Cup-deltakelse:
• Vi har kun deltatt i OBOS-cup denne sesongen, men gikk ikke videre etter innledende
runde.
Sonelag:
• Vi har hatt med 3 gutter på sonelag men pga Covid-19 så ble samlingene avlyst.
Støtteapparat:
2020: 2-3 hovedtrenere, 3 hjelpetrenere, 1 lagleder og dugnadsansvarlig
2021: 1 hovedtrener, 5 hjelpetrenere, 1 lagleder og dugnadsansvarlig
Økonomi:
Laget har ca 8000,-kr på konto pr. 31/12-20.
Neste sesong:
• Vi skal ha et treningssamarbeid med 2008.
• Vi har 14 spillere med i neste sesong.
• Skal stille med et 11-er lag.
• Vi håper vi kan stille et 11-er lag på Storsjøcupen i 2021 hvis cupen
gjennomføres. • Vi skal trene 2-3 dager per uke denne sesongen
Støtteapparat 2020:
Trenere : Arve Stoum og Håvard Kleven
Hjelpetrenere : Steinar Per Velve, Even Lothe, Ståle Søreng og Geir Ståle
Johnsen Lagleder og dugnadsansvarlig : Geir Olav Heggli
Støtteapparat 2021:
Trenere : Geir Ståle Johnsen
Hjelpetrenere : Håvard Kleven,Steinar Per Velve, Even Lothe, Ståle Søreng og Arve
Stoum Lagleder
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Årsrapport fra J 14 (2006) for 2020 sesongen:
Laget:
Vi startet sesongen med 16 spillere. Etter hvert som sesongen gikk fikk vi 3 frafall. 2 av dem var nok
mangel på motivasjon, og ett pga. flytting og overgang.
Vi startet med en trening i uken på vinteren, før det ble en del opphold pga. Corona. Fra våren av i de
periodene vi fikk trent kjørte vi 2 treninger i uken, og delvis 3. Vi opprettholdt treningen gjennom
sommeren med unntak av 2-3 uker.
Da serie spillet startet kjørte vi 2 treninger i uken da det ble tett med kamper.
Det ble dårlig med foreldremøte i år. Dette mye pga. Corona, og at det ble vanskelig å møtes. Men vi
hadde tett med info gjennom vår kanal på facebook, og ga også beskjed om at vi ønsket
tilbakemeldinger. Så vi føler at vi har vøre «tett» på foreldregruppa.
Serie:
Vi har stilt med ett 9èr lag.
Synes vi har vist bra spill og lagt vekt på at vi skal spille ball og ha det moro. Ikke ha fokus på resultat.
Vi startet med 4 tap. Dette var 1 og 2 måls tap, så nivået følte vi at vi hadde inne. Jentene jobbet godt
og mistet ikke motet av den grunn. Vi avsluttet med en uavgjort og 3 seiere.
Med dette endte vi på 4.plass av totalt 9 lag i serien. Dette ser vi oss godt fornøyde med. Og såg en
god utvikling gjennom sesongen både blant enkelte spillere og som ett lag.
Cup-deltakelse:
I år ble det deltagelse i SelbuCup i februar, og stjørdalsCup i august
Sist nevnte klarte jentene å vinne, så det var moro.
BDO-deltakelse:
Vi valgte å takke nei til BDO i år.
Støtteapparat:
Støtteapparatet 2020:
Hovedtrener: Cathrine Fjellanger Overvik
Hjelpetrener: Geir Engen (Ga seg til sommeren, da hans datter sluttet)
Hjelpetrener: Paal Skjei
Hjelpetrener/dugnadsansvarlig osv: Villy Valø
Lagleder: Rune Værdalshaug
Alle fortsetter inn i den nye sesongen, bortsett fra Geir som sluttet.
Økonomi:
Laget har 27355 kr på konto pr. 8/1-21.
Neste sesongen:
Har fått bekreftet fra samtlige 13 spillere at dem ønsker å fortsette også i år.
Vi ønsker å melde opp ett 11`er lag til årets sesong. Men er kanskje avhengig av å kunne låne spillere
til noen kamper.
Når det gjelder cuper så må vi vel se det litt ann. Storsjøcup er jo høydepunktet, men det spørs. Ser
vel ikke så bra ut pr. nå.
Så da blir det nok Obos cup, og kanskje en eller 2 mindre cuper i nærheten.
Vi tenker å holde en trening i uken i vinter. Har mange på laget som spiller handball, så blir litt etter
kamper og treninger der.
Når hovedsesongen kommer i gang tenker vi 2-3 treninger i uken.
Støtteapparat:
Trenere
Lagledere
Dugnadsansvarlige
Foreldrekontakter

: Cathrine Fjellanger Overvik, Paal Skjei, Villy Valø
: Rune Værdalshaug
: Villy Valø, Rune Værdalshaug
:

18
Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD - BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE

Årsrapport G14 (2006) for 2020 sesongen
Laget:
Skriv litt om:
Hvor mange spiller det er som har vært på laget i år (tilvekst eller forfall i forhold til forrige sesong).
Antall treninger pr. uke denne sesongen (Vinter og sommer)
Hvor mange foreldremøter som ble arrangert denne sesongen.
-Vi har vært 13 spillere. 3 gikk over til ny klubb. Vi fikk 1 ny spiller fra Tangmoen.
-Variert mengde trening da C-19 slo inn.
-Ett foreldremøte.
Serie:
Skriv litt om hvor mange lag og hvilke lag (7’er, 9’er eller 11’er) dere har stilt med i serien denne
sesongen? Og hvordan det har gått.
-Ett 11`er lag i 1. div. Gikk bra. Fikk heldigvis låne både spillere fra 08 og 05 for å stille nok mannskap
til kamp.
Cup-deltakelse:
Skriv litt om hvilke cuper dere har deltatt på denne sesongen, med hvilke lag, og hvordan det gikk.
Malvikcup- 3. plass, Tiller futsalcup 2. plass i B-sluttspill og Puma cup,
BDO-deltakelse:
Skriv litt om antall utøvere og hvordan det går/gikk. (Slett denne overskriften om det ikke er aktuelt)
1 spiller har vært på kretstreninger
Støtteapparat:
Beskriv støtteapparatsituasjonen til laget i år samt for neste år. (antall trenere, lagledere,
dugnadsansvarlige og foreldrekontakter).
3 trenere, tre foreldrekontakter og en lagleder.
Økonomi:
Laget har ca 35000,- kr på konto pr. 31/1-21.
Neste sesongen:
Skriv litt om: Slått sammen med 05, spiller G16
Hvor mange spiller dere regner med vil spille fotball neste år, Fra 06 : Ingen har meldt frafall, bortsett
fra 1 som bytter klubb.
Hvor mange og hvilke lag som er påmeldt serien (7’er, 9’er eller 11’er), Usikkert pr. dags dato
Hvilke cuper dere har planer om å delta på denne sesongen og med hvilke lag. Usikkert, ingen
planlagte.
Hvor mange treninger dere har tenkt pr. uke neste år (Vinter og sommer). Usikkert
Støtteapparat:
Trenere
Lagledere
Dugnadsansvarlige
Foreldrekontakter
Dugnadsansvarlig

: Oliver Vanvik, Arnt Roar Akseth, Bård Audun Sørli
: Kjellrun Dahlen og Anne Lise Gjølga
:
: Nina Rømo, Grete Rønning og Monica Horten
: Navn, Navn
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Årsrapport fra G16 (05,04) for 2020 sesongen:
Laget:
Laget har bestått av 19 spillere fra 2004 og 2005 årgangene (1 sluttet på
forvinteren).
På grunn av mange skader og korona bestemmelser, har vi lånt spillere fra 2003 og
2006 for å gjennomføre sesongen. Vi har også lånt ut spillere til G14 og G19 på
grunn av samme årsak.
Laget har hatt 3 treninger pr uke.
Det har blitt arrangert 1 foreldremøte denne sesongen.
Innsatspokal: Martin Kjesbu
Fair-play pokal: Sondre Johnsen
Serie:
Laget stilte et 11'er lag i 2.divisjon. Det ble andre plass i serien, etter mange gode
andre omganger.
Cup-deltakelse:
Deltok i OBOS-cup med et 11'er lag, hvor vi ble slått ut i puljespillet.
Vi deltok også på Malvik-cup med 2 7'er lag i januar. Et i G15 klassen, og et i G16
klassen. Begge lag gikk til sluttspillet, hvor det ble tap i 8-dels finalene.
Støtteapparat:
Hovedtrenere har vært Geir Ståle Johnsen og Oliver Vanvik, med assistanse fra Knut
Haugen og Steinar Kjesbu. Lagleder har vært Kjellrun Dahlen. Status for neste års
støtteapparat se årsrapport for G14.
Økonomi:
Laget har ca 400 kr på konto pr. 31/12-20.
Neste sesongen:
2004 årgangen har gått over til G19.
2005 årgangen danner nytt G16 sammen med 2006 årgangen.
Laget vil da forsøke å kvalifisere seg til 0-divisjonen.
Støtteapparat:
Trenere
Kjesbu
Lagledere

: Geir Ståle Johnsen, Oliver Vanvik, Knut Haugen, Steinar
: Kjellrun Dahlen
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Årsrapport fra J19/kvinner senior for 2020-sesongen:
Laget:
Vi startet året med 24-25 spillere, hvor noen falt av etter sommeren. I starten av året
hadde vi en innetrening på søndagene i Lånkehallen, og en utetrening på onsdager.
Det ble avholdt ett foreldremøte i 2020.
Serie:
Vi var meldt med ett lag i kvinner senior og ett lag i J17 serien våren 2020 – men rakk
ikke komme i gang med kampene pga Koronasituasjonen (med unntak av en OBOSkamp i J17).
Høsten 2020 spilte vi i nyopprettet J19 serie. Vi tapte de fleste kampene med unntak
av en og havnet nederst på tabellen.
Cup-deltakelse:
Det ble ingen cup i 2020 (hadde planlagt Dana-cup som ble avlyst).
Støtteapparat 2020:
Trenere : Kim Ove Kjøsnes, Anne Lise Tiller Sætnan og Janne Sætnan
Lagleder: Wenche Skjei Helgesplass (Linda Stæte ga seg tidlig på året)
Dugnadsansvarlige: Siw Klevan Engen og Wenche Johansen
Støtteapparat 2021:
Vi fortsetter med samme støtteapparat med unntak av en trener mindre.
Trenere : Kim Ove Kjøsnes og Janne Sætnan
Lagleder: Wenche Skjei Helgesplass
Dugnadsansvarlige: Siw Klevan Engen og Wenche Johansen
Økonomi:
Laget har 47 000 kr på konto pr. 31/1-20. Dette er penger som var spart opp til Danacup. Noen kroner har blitt brukt på klær til spillerne i 2020, siden det ikke ble noen
cup.
Neste sesongen:
Vi har 17 spillere på laget ved oppstart, og har nok spillere til vårsesongen, men de
fleste 2002-jentene reiser bort til høsten (studier + førstegangstjeneste) så vi blir ikke
flere enn 11-12 jenter etter sommeren. Da blir vi for få til et lag. Vi er kjent med at
flere lag på Stjørdal har få spillere i disse årsklassene, så vi ønsker hjelp fra
styret/sportslig til å prøve å få tak i flere spillere.
Vi melder på ett lag i Kvinner senior 4.div (11`er).
Angående cup, så har vi tenkt å melde oss på Sør-Cup i Kristiansand 26-30.juni. Om
det blir noe av kommer an på om det er nok påmeldte lag i J19-klassen, og
selvfølgelig Koronasituasjonen.
Vi starter året med en innetrening (Lånkehallen + styrkerommet) på søndager og en
utetrening på onsdager. Ønsker å øke på med en trening til hvis jentene er motiverte
til det.
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Årsrapport fra G19 (01,02,03) for 2020 sesongen:
Vi startet i januar med ca 3o spillere på listen fra 2003, 2002 og 2001.
Da hadde det sluttet noen og kommet til 7 2003 gutter. Før årets slutt er det kommet
10 fra 2004 og 4 spillere fra Stjørdalsblink. Totalt er 38 spillere på listen ved årsslutt.
Fra januar til mars hadde vi trening torsdager i Baro Langseth hallen til det ble stengt
for trening fra NFF. Fikk til «corona-trening» før sommeren med oppdelte
treningstider for max 20 spillere i gangen. Etter sommeren ble det trening mandag og
torsdag med mange kamper å ta igjen fra våren.
Vi var også i Stjørdal cageball hall 3-4 ganger i februar.
I serien stilte vi med et 11 lag 1.div og et 11 lag i 2.div. Det ble seier i 2.div og siste
plass i 1.div.
I januar stilte vi med et 9èr lag på Baro Langseth cup som vant pokalen.
Malvik-cupen stilte vi med 2 lag.
Obos-cup stilte vi med 2 11èr lag. Det ene gikk til sluttspill.
Støtteapparatet har bestått av:
Hovedtrener Ole Håkon Julseth
Trener Einar Rygg og Yngve Hognes
Lagleder Monica Ydse
Dugnadsansvarlig Ida Hastad
Økonomi Marit Flakk
Laget har 40.138,90 på konto pr. 31/1-2021
Neste sesong rekner vi med at vi har ca 30 spillere.
Vi melder på et lag 6.div senior og et lag 2.div G19 i serien. I OBOS-cup melder vi på
2 lag, G19 1 og G19 2.
Litt vanskelig å planlegge cuper ift hvordan situasjonen er. Men ser for oss 1 til 2
nærcuper og kanskje 1 reisecup.
Det blir 2 treninger i uken både sommer og vinter.
Støtteapparatet kommende sesong:
Hovedtrener: Ole Håkon Julseth
Trener Einar Rygg og Yngve Hognes
Lagleder Monica Ydse og Tomas Amdal
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Årsrapport fra Senior for 2020 sesongen:
Laget:

Skriv litt om:
Har hatt en stall på ca. 20-23 spillere.
Trente som normalt i jan-februar. 2 økter i uka.
Hadde så 1 økt i uka etter korona slo inn, uten kontakt. Det ble etter hvert så «dødt»
med lite folk på trening, at vi kuttet ut fellestrening etter hvert.
Serie:
Ingen serie
Cup-deltakelse:
Spilte en OBOB kamp. Seier over Malvik 3-1

Støtteapparat:
Hadde 2 trenere, 2 lagledere, 1 sportslig leder/adm i 2020
Har nå 1 trener, (mangler hovedtrener) 2 lagledere, og en i sportslig som ønsker å
trappe ned. Få inn en ny der, eller en som bidrar.
Økonomi:
Laget har 14.467 kr på konto pr. 02/2-21.

Neste sesongen:
Skriv litt om:
Hvor mange spiller dere regner med vil spille fotball neste år: ca 20 stk
Hvor mange og hvilke lag som er påmeldt serien: 1 lag
Hvilke cuper dere har planer om å delta på denne sesongen: OBOS cup
Hvor mange treninger dere har tenkt pr. uke neste år: 2 stk
Støtteapparat:
Trenere
: Karl Anders Vikvang
Lagledere
: Christian Stokke, Joachim Nilsen
Sportslig Ansvarlig pt: Anders Dybvad
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Årshjul 2021:
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Sak 3: Regnskap 2020 og Budsjett 2021
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Sak 4: Innkomne saker

4.1: Treningsavgift - Endring av treningsavgift?
Saksframlegg: Lånke Fotball har nå to nylagte kunstgressbaner. Årlig kostnad «baneleie» er kr
450.000. Spørsmål om økning i treningsavgift for 2021 på bakgrunn av økte kostnader på bane.
I forhold til sak 4.3 bør det vurderes egen treningsavgift for aldersgruppa 8 og 9 åringer.

Fotball styret sin innstilling er følgende:
Viderefører samme treningsavgift i 2021 som
benyttet i 2019 og 2020. Styret velger å holde
treningsavgiften lav til tross for økte kostnader på
bane. To ekstra dugnader i tillegg til rally kjøres i
gang for å holde treningsavgiften nede.
Treningsavgift for jenter/gutter 8 og 9år betaler kr
100,-

4.2: Lys på kunstgressbane 1 og 2
Saksframlegg:
Lys på bane 1 er ikke godkjent av NFF for spill i 5 div. Her må lys skiftes ut allerede i 2021. Lånke
Fotball ønsker også lys på bane 2 slik at muligheter for å benytte banen på kveldstid.
Fotball styret sin innstilling er følgende:
Styret fotball går inn for å fremme et årsmøtevedtak på å sette ned ei arbeidsgruppe som kan
innhente kostnader fra ulike leverandører og fremlegge en kostnadsberegning for finansiering både
på bane 1 og 2. Vedtak innkjøp og finansiering av lys på bane 1 delegeres og vedtas på et
hovedstyremøte i Lånke IL i 2021 når kostnadsberegninger foreligger.
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4.3: Barn fra 8 år tilkommer særidretter, deriblant fotballgruppa fra 2022
Saksframlegg:
Trøndelag fotballkrets krever i stor utstrekning at Lånke Fotball skal ha større innflytelse på det
sportslige tilbudet til barn allerede fra 5 årsalderen. Lånke Fotball har prøvd de siste årene med å få
større innflytelse på det sportslige til barn i idrettskola, uten å lykkes. (Grasrottrenerkurs,
trenerveileder, generelt samarbeid etc) Lånke fotball sportslig og styret ønsker på bakgrunn av dette
å rette en årsmøtesak på at barn kommer over til fotballgruppa allerede ved 8 årsalder, gjeldende fra
2022.
Argumenter for at Fotballgruppa skal ivareta barn fra 8 år og oppover:
- Et krav fra Trøndelag Fotballkrets
- Dårlig/lite samarbeid med idrettskolen
- Liten innflytelse på kompetanse til trenere/lagledere
- Liten innflytelse på det sportslige tilbudet til barna
Lånke Fotball vil ved å ivareta 8 åringer:
- Ha større mulighet til å tilføre trenere kompetanse to år tidligere enn i dag. (Fotball opplever
i dag at oppstart grasrottrenerkurs av trenere når de kommer til fotballgruppa som 10
åringer er for seint).
- Trenerveileder får bidra med veiledning av trenere på treningsfeltet to år tidligere
- Barna får et godt tilrettelagt treningstilbud i regi av ei organisert fotballgruppe som er
tilknyttet NFF kvalitetsklubb.
- Foreldre får muligheter til å tilhøre/bidra inn i et fotballfellesskap to år tidligere enn i dag
- Kostnaden treningsavgift vil bli den samme som i idrettskolen
- Samarbeide godt med håndball, friidrett og skigruppa slik at allsidigheten blir ivaretatt
Fotball styret sin innstilling er følgende:
Fotball styret ønsker å fremme denne saken som en årsmøtesak. Fotball styret går inn for at gutter
og jenter som fyller 8 år i 2022 tilfaller særidretter og deriblant fotballgruppa.

4.4: Tønsåsen, Lånke 2030
Trøndersk anleggsplan ligger ute for høring. Fotball ønsker at Lånke IL legger inn innspill på
behovet for oppgradering av anlegg på Tønsåsen, Lånke.
Fotball ønsker å se på muligheter for å etablere en kombinert flerbrukshall på Tønsåsen:
 11`er fotballhall (først ut i Stjørdal – attraktivt for utleie)
 Håndballhall (dagens hall har for lite kapasitet)
 Undervisningsrom (skole, konferanse, møterom)
Samarbeid med oppvekst da Lånke Skole trenger klasserom
Avtale med hoteller om konferanserom
 Samarbeid med andre aktuelle aktører eks handicapidretten og klatreklubber
Fotball styret sin innstilling er følgende:
Fotball ønsker å fremme dette som en årsmøtesak. Fotball styret går inn for at ei arbeidsgruppe blir
nedsatt, bestående av ulike aktører som skal jobbe frem et forslag til anleggsplan. Undersøke hvilke
aktuelle samarbeidspartnere som kan være aktuelle inn i konseptet samt kostnadsanalyser og
muligheter for finansiering. Forslag til muligheter, fremdrift og plan fremlegges på årsmøtet 2022.
Dagens skisserte behov meldes inn som innspill til Trøndersk anleggsplan.
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Sak 5: Valg
Styret:
Leder
Nestleder/Sekretær
Økonomi
Sportslig leder
Dugnadskoordinator
Materialforvalter

kandidat
kandidat
Andreas Horten Jespersen
kandidat
Jan Inge Aurheim
Trond Woldseth

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Ny 1 år
Ny 2 år
Ikke på valg
Ny 2 år
Ny 2 år
Ikke på valg

Andreas Horten Jespersen
Ingunn Jørstad
kandidat

2 år
2 år
2 år

Ikke på valg
Ikke på valg
Ny 2 år

Undergrupper:
Økonomigruppe:
Kasserer
Medlem
Medlem

Sponsorgruppe:
Leder
Medlem søknad
Medlem sponsorer/plakater
Medlem sponsorer/plakater
Medlem sponsorer/plakater
Medlem andel
Medlem andel

kandidat
kandidat
kandidat
kandidat
Marius Holmen
Janne Siri Gisetstad
Nina Rømo

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Ny 2 år
Ny 2 år
Ny 2 år
Ny 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Sportslig utvalg:
Sportslig leder
Sportslig barn
Sportslig ungdom
Trenerveileder
Keeperveileder
Dommerkoordinator
FIX - ansvarlig
Fair Play- ansvarlig
Banefordelings koordinator

kandidat
kandidat
kandidat
Geir Ståle Johnsen
Geir Ståle Johnsen
kandidat
Steinar Kjesbu
Steinar Kjesbu
Steinar Kjesbu

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Ny 2 år
Ny 2 pr
Ny 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
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Dugnadsgruppe:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Jan Inge Aurheim
Egil Hjelsvold
Raimond Aamelfot
kandidat

2 år
2 år
2 år
2 år

Ny 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny 2 år

HLR gruppe

Vidar Furunes
Stig Evjen

2 år
2 år

Ikke på valg
Ikke på valg

Kvalitetsklubb koordinator:

kandidat

2 år

Ny 2 år

Valgkomite Fotball og Lånke IL

kandidat
kandidat

2 år
2 år

Ny 2 år
Ny 2 år
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REFERAT ÅRSAVSLUTNING FOTBALL 22. MARS 2021
FOR ÅRET 2020
Sted: kantina Lånkehallen
Tid: kl 18.00

Sak 1: Åpning




Valg av møteleder: Brit Heidi Julseth
Valg av sekretær: Cathrine Overvik
Godkjenning av innkalling og saksliste – Godkjent.
Innspill fra Casper Teig Jespersen som ønsket å rette en sak under innkomne saker,
eventuelt. Innspill godkjennes.

Sak 2: Styrets årsmelding







Administrativt: Brit Heidi Julseth leste opp fra styret
Dugnad: Raimond Aamelfot leste opp årsmelding fra dugnadsgruppen
Sportslig: Brit Heidi Julseth leste på vegne av sportslig leder årsrapport fra sportslig
utvalg
Økonomi: Andreas Jespersen presenterte de økonomiske resultatene gjennom året.
Rapport fra lagene: Årsrapport fra alle lagene er lagt ved. Gjennomgås ikke.
Årshjul: Presentert av Brit Heidi Julseth. Årshjulet er lagt ved og ligger presentert på
websiden til Lånke fotball.

Sak 3: Regnskap 2020 og Budsjett 2021
Regnskap og budsjett godkjent med noen endringer.
Innspill:
Arne Brucksch: innspill til kostnader – spesifisere litt mer.
Knut Haugen: Korrigering inntekt 150.000 sponsorinntekter som også settes som kostnad da
dette inngår i beløpet betaling av baneleie. Endrer baneleie til kr 450.000kr.
Ann Inger Leirtrø informerte om de ulike koronapakker. Lånke IL har fått bra med støtte,
venter nå på svar fra koronapakke 4.
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Sak 4: innkomne saker
4.1: Treningsavgift
Fotball styret sitt vedtak:
Viderefører samme treningsavgift i 2021 som
benyttet i 2019 og 2020. Muligheter for de som
ønsker å dele treningsavgiften i to innbetalinger
vår og høst.
Styret velger å holde treningsavgiften lav til tross
for økte kostnader på bane. To ekstra dugnader i tillegg til rally kjøres i gang for å holde
treningsavgiften nede.
Innspill: Arne Bruchsch: Se på muligheter for å øke treningsavgifta og kjøre færre dugnader

Sak 4.2: Lys på kunstgressbane 1 og 2
Fotball styret sitt vedtak:
Styret fotball går inn for å fremme et årsmøtevedtak på å sette ned ei arbeidsgruppe som
kan innhente kostnader fra ulike leverandører og fremlegge en kostnadsberegning for
finansiering både på bane 1 og 2. Vedtak innkjøp og finansiering av lys på bane 1 delegeres
og vedtas på et hovedstyremøte i Lånke IL i 2021 når kostnadsberegninger foreligger.
6/5-21 Hovedstyremøte: Besluttet å legge dette inn i Lånke IL`s handlingsplan for 2021,
ikke fremme som årsmøtesak.

Sak 4.3: Barn fra 8 år tilkommer fotballgruppa fra 2022
Fotball styret sitt vedtak:
Fotball ønsker å fremme dette som en årsmøtesak. Fotball styret går inn for at gutter og
jenter som fyller 8 år i 2022 tilfaller særidretter og deriblant fotballgruppa.
Innspill:
Geir Johnsen: Samarbeidet fotball og idrettsskole varierer fra årskull til årskull. Hjelpe til med
aktiviteter/treninger og styrke trenere mer til særidrettene.
6/5-21 Hovedstyremøte: Saken behandlet og endret. Eget forslag blir fremmet fra
hovedstyret på årsmøtet.
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Sak 4.4: Tønsåsen, Lånke 2030 - Årsmøtesak
Fotball styret sitt vedtak:
Fotball ønsker å fremme dette som en årsmøtesak. Fotball styret går inn for at ei
arbeidsgruppe blir nedsatt, bestående av ulike aktører som skal jobbe frem et forslag til
anleggsplan. Undersøke hvilke aktuelle samarbeidspartnere som kan være aktuelle inn i
konseptet samt kostnadsanalyser og muligheter for finansiering. Forslag til muligheter,
fremdrift og plan fremlegges på årsmøtet 2022. Dagens skisserte behov meldes inn som
innspill til Trøndersk anleggsplan.
6/5-21 Hovedstyremøte: Besluttet å legge dette inn i Lånke IL`s handlingsplan for 2021,
ikke fremme som årsmøtesak.

Sak 4.5 Eventuelt - Mistillitsforslag
Casper Teig Jespersen retter et mistillitsforslag mot dagens styreleder av Lånke Fotball.
Mener hun ikke skal ta gjenvalg. Bakgrunnen er håndtering av en personalsak mot en trener i
2018.
Innspill:
Brit Heidi Julseth informerer om at et mistillitsforslag på styremedlemmer i fotball må rettes
til arbeidsutvalget, ikke som sak inn i ei årsavslutning i Lånke Fotball. Gjenopptakelse av en
personalsak må rettes til arbeidsutvalget da det var der den endelige avgjørelsen i 2018 ble
tatt.
Mulighet for å stille kandidat til styreledervervet på årsmøtet til Lånke IL.

Sak 5: Valg
Brit Heidi Julseth informerer om at det mangler mange verv inn i fotball sitt styre og
undergrupper. For at det fortsatt skal eksistere fotballtilbud til alle barn og unge på Lånke så
må alle verv fylles. Klubben drifter seg ikke selv. Oppfordrer alle til å komme med forsalg på
kandidater inn i de ulike vervene.
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