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Årsberetning
Hovedgruppa:
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Petter Berg
Nestleder: Geir Grenden
Sekretær: Jessica Saastad
Kasserer: Ole J. Seigerud
Styremedlem: Lene M. Sætaberget, Nikolai Torp og Joachim Håven
Revisorer: Rune M. Berg og Kjetil Årnes
Valgkomite: Mads Berg og Ann-Sofie Nybråten
Styrets arbeid:
Det er avholdt 3 styremøter i årsmøteperioden.
Grasrotandel: 141 bidragsytere i utgangen av 2019. Dette genererte ett beløp på kr 92 598,Medlemmer: Det var 202 registrerte medlemmer.
Medlemskontingenten var kr 100 for barn/pensjonister og kr. 150 for andre. Giroen blir lagt I
postkassene på våren og sendt med Lundersæter-nytt til de utenbygds.
Idrettslaget fikk innvilget en søknad på oppussing av Skihytta av Sparebankstiftelsen.
Øvrige aktiviteter:
Idrettslaget var arrangør av Hardhausen på Lundersæter-dagen.
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O-gruppa:
Styret har i perioden bestått av:
Styremedlemmer: Nikolai Torp, Marte Smedstad og Ann Sofie Nybråten
Kasserer: Roar Sætaberget
Leder/sekretær: Lene Margrethe Sætaberget
Det er avholdt et styremøte i perioden. I tillegg har det vært kontakt per telefon og e-post innad i
styret ved behov.
Saker gjennom året:
• Gratis deltakeravgift for ungdom inntil fullført videregående skole.
• Gratis drakter for barn i 2019
• Finn Fram dagen ble arrangert på Finnskogen Montessori skole to forskjellige dager med
rundt 50 deltakere og ca 30 deltakere, siste dagen var det samtidig åpning av Stolpejakten.
• Vi hadde skisamling på Budor med 17 deltakere hvor O-gruppa sponset mat.
• Det var i år også et utvalg av kulturposter. Til kulturpostene ble det arrangert fellesturer
med guide. Det var et gjennomsnitt på 14 deltagere per tur. Turene ble publisert i
Lundersæternytt, Facebook, DNT Finnskogen og Omegn sitt turprogram og Det skjer i
Glåmdalen
•

•
•
•
•

Også i år har vi arrangert Stolpejakt med fellesbrosjyre etter initiativ fra DNT Finnskogen og
Omegn. Denne inneholdt kart og beskrivelse til 472 stolper og ble sendt ut til nær 30000
husstander. DNT søkte midler på vegne av klubbene og tiltaket ble fullfinansiert. Lokalt
hadde vi 316 stolpejegere og over 11472 registrerte besøk på stolpene.
Styret har vedtatt å gå inn i tilsvarende samarbeid i 2020 rundt Stolpejakten
Finndulten ble arrangert med samlingsplass på XXL Langåsen med 82 startende, samt Le
Tour de Glåmdal med 44startende
Fem barn deltok på O-troll leir på Eidskog.
Lundersæter O-gruppe arrangerer Finndulten 22.august 2020 og Le Tour de Glåmdal
25.08.2020

I 2019 hadde vi 84 starter på løp inkludert Påskeløp i Danmark og veteran VM i Riga, og 54 starter i
Le Tour de Glåmdal. Dette er forholdsvis stabilt fra i fjor, også de 23 startende fra barn er stabilt fra
i fjor.
Økonomi:
Vi har fått penger inn til O-gruppa via kiosk-salg, «grasrot andelen», tilskudd fra O-forbundet.
Det har blitt søkt spillemidler til produksjon av nytt orienteringskart som skal dekke
Morttjernsberget samt et område mellom Gardsjøen, riksvegen og Myrvang.
Styret ønsker fortsatt en økning blant aktive løpere og vi fortsetter jobben med å rekruttere barn,
ungdom og voksne til O-gruppa og prioriterer å bruke midler til de tiltak som kan øke aktiviteten.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt med dugnad, støtte, gevinster og aktivitet. En stor takk til
Finnskogen Montessori skole for samarbeid i 2019.
Marte Smedstad, Nikolai Torp, Ann Sofie Nybråten, Lene Margrethe Sætaberget, Roar Sætaberget
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Ski- og Sykkelgruppa:
Styret har bestått av:
Leder: Joachim Håven
Nestleder: Geir Brenden
Kasserer: Ole J. Seigerud
Styremedlem:
Mads Berg
Roar Håven
Aud Kari Skaraberget
Svein Thore Gerhardsen

Aktiviteter
Ski:
Det ble avholdt skikarusell hele vinteren. Klubbmesterskap ble også avholdt.
På våren ble det avholdt ski-avslutning med premieutdeling.
Sykkel:
Finnskogkureren ble avholdt første helgen i juni. Trenden er dalende i antall deltagere. Dette
gjelder sykkel generelt.
Vi har arrangert sykkelkarusell vår og høst. Klubbmesterskap ble også avholdt.
Triathlon:
Finnskogen Triathlon ble arrangert for 6. gang, og dette ble atter et vellykket arrangement.
Arrangementet ble fullbooket og vi satt med mange navn på venteliste.
Trening:
I hele vinterhalvåret har det blitt avholdt spinning på Samfunnshuset, hvor 10-16 unge og gamle
har stilt opp igjennom hele perioden.
Økonomi:
Ski- og sykkelgruppa har gått i overskudd. Henviser til regnskapsrapport fra kasserer.
Det er gjort flere innkjøp i år, hovedsakelig i forbindelse med forberedelser til arrangementer i 2019
og årene som kommer.
Styret vil se slik ut etter årsmøte:
Leder: Joachim Håven
Nestleder: Geir Brenden
Kasserer: Ole J. Seigerud
Styremedlem: Mads Berg
Roar Håven
Aud Kari Skaraberget
Svein Thore Gerhardsen
Vi takker våre sponsorer og medhjelpere igjennom året som har gått!
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Innkomne saker
Sak 10 a - Ny timkasse i sentrum.
Rune Seigerud ønsker å sette opp en ny trimkasse i sentrum. Den ønskes satt
opp langs kirkestien, der det også står en krakk. Dette vil da bli et tilbud til de
som av en eller annen grunn ikke klarer å gå langt. Fint også for elever på
skolen, som titt til ofte er ute og går en tur. Rune har allerede kasse klar.
Forslag til vedtak:
Lunderseter Idrettslag dekker kostnaden til kassen i form av gavekort.
Sak 10 b - Søknad om støtte til nytt feste for sceneteppe på
Samfunnshuset
Samfunnshuset v/Karin har sendt styret en søknad om støtte til et nytt feste
for sceneteppe på Samfunnshuset.
«Lunderseter Samfunnshus søker Lunderseter Idrettslag om det er mulig og få
støtte til nytt oppheng som er satt opp til sceneteppet i storsalen.
Det opphenget som ble satt opp i forbindelse med begravelsen til Jan Seigerud
var et spinkelt oppheng som ikke har fungert skikkelig i alle disse år.
Det nye opphenget koster kr. 19 570,- og er satt opp gratis av to kyndige snekker
fra Lunderseter.
Styret i Lunderseter Samfunnshus håper på et vevillig svar, da vi har «mistet»
alle våre inntekter, men utgiftene må betales. Dette på grunn av corona
viruset»
Forslag til vedtak:
Lunderseter Idrettslag godkjenner søknaden, og pengene utbetales
Samfunnshuset snarest. Pengene fordeles på alle gruppene likt; 4892.5,- pr
gruppe
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Valg
Styret:
Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem (O-gruppa)
Styremedlem (Ski- og
sykkelgruppa)
Styremedlem (Miniatyrskyting)

Navn
Petter Berg
Geir Brenden
Ole Seigerud
Lene Margrethe
Sætaberget
Joachim Håven

Antall år
1 år
1 år
1 år
1 år

Nicolai Torp

1 år

Revisjon:
Navn
Rune Marius Berg
Kjetil Årnes

Antall år
1 år
1 år

Representanter til Samfunnshuset:
Navn
Karin Berg
Roar Håven
Normann Skadsdammen
Ann Sofie Nybråten (søndagsmiddag)

Valgkomiteen
Velges på årsmøte
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Antall år
1 år
1 år
1 år
1 år

1 år

