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8. Årsberetning
Hovedgruppa:
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Petter Berg
Nestleder: Geir Brenden
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 1 styremøter i årsmøteperioden.
Grasrotandel: 105 bidragsytere i utgangen av 2021. Dette genererte ett beløp på kr 69 993,Medlemmer: Det var 199 registrerte medlemmer.
Medlemskontingenten var kr 100 for barn/pensjonister og kr. 150 for andre. Medlemskontingenten
ble sendt ut som faktura via Idrettsforbundet, giro og mulighet for direkteoverføring.
Øvrige aktiviteter:
Grunnet Covid-19 har ikke hovedgruppa hatt noen aktiviteter i 2021.

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 ikke avholdt fysiske styremøter i perioden. Men saker har blitt tatt opp via digitale løsninger.

Saker gjennom året:
•

Gratis deltakeravgift for ungdom inntil fullført videregående skole.

•

Gratis drakter for barn i 2021

•

Finn Fram dagen ble heller ikke i år gjennomført grunnet korona situasjonen.

•

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, men pga avkortning på finansiering
måtte klubbene også betale en egenandel. Lokalt hadde vi 2150 (1090) stolpejegere og
35754 (30000) registrerte besøk på stolpene. (Tall for 2020 i parentes) Den store økningen
hos oss i år kan nok legges til grunn at vi samarbeidet ekstra med lokallaget på
Kongsvinger som satte ut og tok inn stolper på nærturstier i Kongsvinger, samt Austmarka
orientering som satte ut stolper i nærheten av Tussevangen.

•

Finndulten måtte i år avlyses grunnet koronarestriksjoner

•

Le Tour de Glåmdal ble arrangert med 51 startende

•

Lunderseter IL, O-gruppa arrangerer Finndulten 18.juni 2022, datoer for Le Tour de
Glåmdal er per dags dato ikke satt opp.

2021 har også vært preget av koronasituasjonen og mange avlyste arrangementer. Det ble kun
registrert 10 starter på løp. Det ble organisert aktivitet på den store gjenåpningsdagen av landet da
smittesituasjonen i en periode var bedre, dette sammen med resten av Lunderseter IL.
Økonomi:
Vi har fått penger inn til i hovedsak via «grasrot andelen» samt et tilskudd til Skolegårdskart som
også ble brukt til å lage det. Dette pluss informasjon om digitale verktøy til å lage
orienteringsaktiviteter i opplæring er sendt til Finnskogen Montessoriskole sammen med en
utstyrspakke med en verdi av 7500,-

Styret håper at vi i 2022 kan få litt mer normale tilstander, og dermed også kan jobbe litt mer aktivt
igjen for å få med flere yngre med på løp lokalt. Deltakelse på overnattingsturer både innad i
klubben og i samarbeid med andre klubber, noe som kan gjøre orientering til en morsom og sosial
familieidrett.

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til aktivitet og samarbeid i 2021.

Ski- og Sykkelgruppa:
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Joachim Håven
Nestleder: Geir Brenden
Kasserer: Ole J. Seigerud
Styremedlem: Mads Berg, Roar Håven, Aud Kari Berg, Svein Thore Gerhardsen

Aktiviteter
Ski:
Preparering og vedlikehold av skiløyper gjennom hele ski-sesongen.
Sykkel:
Finnskogkureren ble avlyst. Det ble arrangert sykkelkarusell på høsten.
Triathlon:
Finnskogen Triathlon ble avlyst.
Økonomi:
Ski- og sykkelgruppa har gått i overskudd. Henviser til regnskapsrapport fra kasserer.
Via regjeringens støtteordning fikk Ski- og Sykkelgruppa kompensasjon for avlyste
arrangementer.
Styret vil se slik ut etter årsmøte:
Leder: Joachim Håven
Nestleder: Geir Brenden
Kasserer: Ole J. Seigerud
Styremedlem: Mads Berg, Roar Håven, Aud Kari Berg, Svein Thore Gerhardsen
Vi takker våre sponsorer og medhjelpere igjennom året som har gått!

Miniatyrskyting:
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Nikolai Torp
Nestleder: Lasse Torp
Styremedlem: Thomas Håven og John Arne Torp
Kasserer/sekretær: Ole-Jakob Seigerud
Pga. korona-pandemien har det ikke vært aktiviteter i gruppa i 2021.

9. Resultatregnskap

Revisorberetning

10. Innkomne saker
10. a. Utstyr til Skihytta
Sak:
Det har kommet ønske fra Ski og sykkelgruppa om diverse utstyr kjøpes inn og installeres
på skihytta. Dette for å gjøre hytta mer attraktiv året gjennom, og for å øke sikkerheten.
Ønsket utstyr og med ca. kostnader:
•

Solceller med batteri – kr. 15.000,-

•

Værstasjon (med tilkobling til nettsiden) – kr. 2.400,-

•

Askebøtte (med lokk og spade) – kr. 200,-

•

2 brannalarmer – kr. 500,-

•

Brannteppe – kr. 150,-

•

Internett (router med vegg-antenne og billig abbonement) – kr. 3000,- (pr år)

•

Gjestebok – kr. 300,-

•

Div produkter til kiosken – kr. 1000,-

•

2 pledd – kr. 500,-

•

3 voksduker – kr. 300,-

Totalt kr 23 350,Forslag til vedtak:
Idrettslaget går til anskaffelse av disse tingene, og får de installert.

10. b. Vedlikehold av fotballbanen (San Myro)
Sak:
Hvem skal ha ansvar for vedlikehold, og hva som forventes at blir gjort. Eks klipping av
gresset på bana, rydding av ugress og småskog/vikjer, innbytterbåser, fotballmål og
nettene på de (råtner for de ikke blir tatt inn til vinteren), paviljongen, etc...
Dette er en fin plass for aktivering av både store og små, er også svært synlig, så d er synd d
bare skal forfalle og gro igjen. Det er også innvilget mye penger dit opp igjennom, men
ingenting blir ivaretatt.
Forslag til vedtak:
Idrettslaget har det overordnede ansvaret for anlegget. Det utarbeides en plan med
tilhørende tiltak for kontinuerlig vedlikehold gjennom året, for å bevare plassen best
mulig. Det er tidligere vedtatt at paviljongen skal rives (pga tilstanden og sikkerheten for
de som går inn der), men dette er ikke gjennomført. Dette må følges opp.

11. Fastsette medlemskontingenten
Kr 100 for barn/pensjonister og kr. 150 for andre. Medlemskontingenten ble sendt ut som faktura
via Idrettsforbundet, giro og mulighet for direkteoverføring.

12. Budsjett

13. Valg
Styret:
Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem (O-gruppa)

Navn
Petter Berg
Geir Brenden
Jessica Saastad
Ole Seigerud
Lene Margrethe
Sætaberget

Antall år
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år

Styremedlem (Ski- og
sykkelgruppa)

Joachim Håven

1 år

Styremedlem
(Miniatyrskyting)

Nicolai Torp

1 år

Velges for
1 år
2 år
Ikke på valg
2 år
Velges av
undergrupp
e
Velges av
undergrupp
e
Velges av
undergrupp
e

Revisjon:
Navn
Rune Marius Berg
Kjetil Årnes

Antall år
2 år
1 år

Velges for:
Ikke på valg
2 år

Representanter til Samfunnshuset:
Navn
Karin Berg
Roar Håven
Jessica Saastad
(styremedlem)
Valgkomiteen
Mads Berg og Ann-Sofie Nybråten

Antall år
1 år
1 år
1 år

Velges for:
1 år
1 år
1 år

