ÅRSBERETNING LÅNKE I.L
2020
Arbeidsutvalget

Saksliste Årsmøte i Lånke IL 21.04.21 KL. 18.00 i Lånkehallen.

1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
3. Årsmelding 2020
4. Regnskap 2020, med Revisjonsberetning.
5. Budsjett 2021.
6. Virksomhetsplan 2021
7. Innkomne saker:
a) Lånke Ils idrettsskole ble etablert i 2014. Siden har det ikke
vært foretatt en evaluering. Årsmøtet vedtar en evaluering, som
ivaretar samarbeidet med særidrettene, med mål om å gi barna
flere valgmuligheter, i tråd med Lånke Ils Klubbhåndbok:
retningslinjer for aktivitet i de ulike aldersgrupper.
b) Innføre møteplikt for minst en deltaker fra hvert årskull.
Trener/lagleder/annen delegat ved framtidige årsavslutninger.
8. Valg 2020

Utdeling av innsatspokal 2020, og Lånkeskjold 2020.

ÅRSBERETNING 2020

Arbeidsutvalget Lånke I.L.
Arbeidsutvalgets sammensetning:
Leder: Ann-Inger Leirtrø
Nestleder: Erik Bjørgum
Sekretær: Monica Horten
Kasserer: Stig Folde
Styremedlem: Marthe Hjelmeland Røkke
Styremedlem: Rune Rømo
Varamedlem: Ann-Marita Myren
Varamedlem: Ingeborg Hjelsvold
Trimgruppe.
Ann-Inger Leirtrø
Arve Fossen
Jostein Idar Sætnan
Møtevirksomhet.
Arbeidsutvalget har 3 egne møter og behandlet 8 saker. Hovedstyret har hatt 9
møter og behandlet i alt 60 saker. Lånke IL har i 2010 hatt et styremedlem inn i
styret ved Selbuskogen Skisenter. Den rollen bekles av henholdsvis Torbjørn
Engan.
28.10.21 ble det gjennomført ekstraordinærtårsmøte. En sak på sakskartet;
godkjenne forslag til revidert Klubbhåndbok.
Innføring av Teamkontrakter.
Teamkontrakten fungerer som et styringsverktøy for hvordan
hovedstyremedlemmer skal arbeide sammen i perioden 2020-2021. Hovedstyret
skal følge mandatet de har fått fra årsmøtet og ha «Idretten vil»,
Klubbhåndbok, Kvalitetsklubb og idrettens verdier leken, ambisiøs, ærlig og
inkluderende i mente ved alle avgjørelser.
Hovedstyret skal jobbe sammen mot felles mål og sammen få til forandring.
Hovedstyrer skal være lojale.
Hovedstyret skal snakke til hverandre- ikke om hverandre.
Hovedstyremedlemmene skal anerkjenne og respekterer alle i styret.
Annen virksomhet.
Året 2020 har vært et aktivt arbeidsår. Fokus har vært de tiltak som vi satte i
virksomhetsplan for 2020. Mange av disse er gjennomført. Årsberetningen
består av evaluering av disse.
Handlingsplan 2020-2021
Legge til rette for gruppene slik at de kan drive sin aktivitet på best mulig
måte. Vi har prøvd å legge til rette, slik at gruppene har kunnet drive sin
aktivitet på best mulig måte. Det har vært stort og viktig fokus på smittevern,
samt tilrettelegge for aktivitet til de yngste aktive.

Arbeide videre med utvidelse av samarbeid - /sponsoravtaler.
Arbeidet med utvidelsen av samarbeids – og sponsoravtaler er gjennomført.
Sponsorarbeidet dette året har også vært delegert til fotballgruppa. Når det
gjelder avtalen med Hovedsponsor Hegra Sparebank har vi fått forslag til ny
avtale. Den er ikke signert enda, da hovedstyret har besluttet å forhøre seg hos
andre aktører, før den eventuelt blir signert.
Sluttføre arbeidet med «Nye Tønsåsen.
Arbeidet med Nye Tønsåsen er sluttført. Vi har noe to flotte kunstgressbaner
som skaper og vil skape stor og viktig aktivitet for barn, unge og voksne i bygda.
Dugnadsgjengen har arbeidet meget godt. Tusen takk til dere.
Det er påbegynt arbeid med nytt sanitærbygg, i tett samarbeid med elever ved
Ole Vig. Dette samarbeidet setter vi stor pris på, og bygget er sårt nødvendig.
Ha styremedlem i Lånkehallen AL
Rune Rømo har ivaretatt denne rollen inneværende år.
Lage retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører, godkjent av
NIF.
Fotballgruppa har laget retningslinjer for dette, vedtatt i hovedstyret. Konkret i
forhold til avtale Fotballutvikling Trøndelag og Fotball etter skoletid. Et tilbud
som ble avsluttet sist sesong.
Videre fokus på organisasjonsutvikling, for å sikre bedre kommunikasjon og
informasjonsflyt i Lånke IL, til beste for idrettslagets barn og unge.
Ei gruppe bestående av representanter fra AU og gruppene er nedsatt. Videre
arbeid har vært litt trått pga Covid 19. Arbeidet med dette vil bli prioritert
kommende år.
Opplæring av administrativt klubbverktøy, og god bruk av ny hjemmeside.
Dette arbeidet er enda ikke helt sluttført. Vi har tegnet ny avtale med Hell
Communication. Flere grupper har hatt opplæring. Arbeidet vil bli videreført.
Evaluere eksistrenede hovedsponsoravtale med Hegra Sparebank.
Vi har igangsatt denne evalueringen. Ingen konklusjon fattet enda.
Sikre at medlemskontingent blir effektuert årlig i juni.
Medlemskontingent er effektuert som planlagt i juni, med purringer i etterkant.
I skrivende stund er Lånke Ils medlemstall 1427.

Flere aktiviteter inn i Trimgruppa.
Både Tønsåsen Rund, Stabbursmarsjen og Romjulsmarsj var planlagt. Disse ble
avlyst pga Covid 19 og smittevernregler.
Det er igangsatt ei badmintongruppe.
Ha fokus på god økonomistyring i de ulike grupper.
Det har vært gjennomført god økonomistyring i alle grupper.

Følge retningslinjer knyttet til revisors anbefalinger for god regnskapsføring
Anbefalinger fra revisor har blitt fulgt.
Drift og vedlikehold kunstgressbanene
Idrettslaget har gått til leasing av egen traktor. Dugnadsgruppen drifter og
vedlikeholder anlegget, i tråd med retningslinjer vedr miljøhensyn fra Norges
Fotballforbund.
Annen aktivitet.
Idrettslaget hadde gjort til en fast ordning vaktmester på Tønsåsen
Idrettssenter. I år ansatte vi ingen. Rune Rømo har sammen Trond Woldseth,
Torbjørn Engan, Jan Egil Hjelsvold, Raimond Aamelfot, Per Tore Aftret, Villy
Valø, Kim Ove Kjøsnes med hjelp av foreldre i alle årskull har ivaretatt denne
oppgaven i år.
På Frigården har vi hatt hjelp av Anders Hagen, når det gjelder brøyting.
Økonomisk har Arbeidsutvalget fortsatt god kontroll. Laget har fått
driftstilskudd fra Stjørdal kommune, aktivitetsmidler(LAM), momskompensasjon
fra NIF, grasrotmidler, samt penger fra Idrettsbingo.. Vi ser imidlertid at vi
stadig må jobbe aktivt for å sikre midler til nedbetaling av lån, utvikling og
vedlikehold av våre anlegg. Viser ellers til nøyaktige tall i regnskapet for 2020,
både for kunstgress og arbeidsutvalg.
Ett mål gjennom flere år har vært å få flere til å delta i friidrett. Aktive fra
Idrettsskolen, fra Skigruppa, håndball, fotball og deltakere St-Olavsloppet har
satt Lånke på kartet i så henseende.
Innsatspokal ble tildelt Hilde Anne Overvik. Lånkeskjold ble gitt til Emma Lorena
Bidtnes.
Når det gjelder aktiviteten i gruppene viser vi til de respektive årsmeldinger. Vi
berømmer innsatsen vi ser. Det strategiske arbeidet og den økende aktiviteten
som er gjennomført i 2020 tyder på engasjement og idrettsglede. Gruppene
driver godt både sportslig og økonomisk. Aldri har vi hatt så mange jenter i
fotball, gutter i håndball og aktive i skisporet på tross av Covid 19 situasjonen
som rammet landet 12.03.20
I forbindelse med Idrettslagets aktivitet får vi fortsatt meget god støtte fra
det lokale næringsliv, i ulike samarbeidsavtaler. Vi nevner spesielt våre
hovedsamarbeidspartnere Hegra Sparebank og Intersport Hell- Senteret.
Vi takker alle våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2020. Samtidig
takker vi alle frivillige som har bidratt til at Idrettslaget har ivaretatt sine
arbeidsoppgaver. Dugnadsinnsatsen i Lånke er stor, og det bærer frukter både
sportslig, sosialt og økonomisk.
Det er viktig å minne hverandre på at alt frivillig arbeid som legges ned i Lånke I.
L bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Det skal vi være stolte av. I

Lånke IL er alle bra nok og vi skaper idrettsglede for alle.
Når det gjelder prioriterte arbeidsoppgaver i 2021 viser vi til Handlingsplan.
.
Vi vil fortsette å arbeide for å legge til rette for en lav terskel inn i idrettens
verden og aktivt arbeide for at flest mulig av disse skal ha et tilbud som gjør at
de velger å bli en del av Lånke IL, dvs Idrett for alle, i vårt breddeidrettslag.
Lånke IL er et breddeidrettslag. Norges Idrettsforbunds visjon
” idrettsglede for alle” og «Flest mulig, lengst mulig,» skal prege både
organisasjonsarbeidet og idrettsaktiviteten i Lånke IL. Det skal bidra til at alle
medlemmer gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det
fremgår av NIFs formålsparagraf.
Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man
er utøvere, trenere, dommere, frivillige, foresatte eller supportere.
Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser.
Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett
prestasjonsnivå.
Tusen takk for innsatsen alle sammen!
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