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Til medlemmer i Skjold Idrettslag 

16.02.2017 Grinde 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skjold Idrettslag 
Styret viser til innkalling til årsmøte av 18.01.2017. 

Årsmøtet avholdes den 23.02.2017 kl. 19:00 i Skjoldhallen. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 

Sak 3: Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 6: Behandle forslag og saker 

  6.1: Omdisponere lønnsmidler fra adm. til aktiv idrett? 

 6.2: Handlingsplan for idrettslaget 

 6.3: Hva er bestemt i sportsplanen 

 6.4: Kampdager med kiosk og nysatsing på sunne kioskvarer 

 6.5: Presentasjon av Klubbhåndboken      

Sak 7: Fastsette medlemskontingent  

Sak 8: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 11: Foreta følgende valg: 

11.1  Styreleder og nestleder 

11.2 Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 

11.3  Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14 

11.4  To revisorer 

11.5  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

11.6  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter 
- Styrets forslag til budsjett (forenklet) 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 

 

Med vennlig hilsen 
styret i Skjold Idrettslag 
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Forretningsorden 
 

1. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet. 

2. Det velges sekretær til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger. 

3. I protokollen innføres forslag, talere, avstemmingsresultat og vedtak. 

4. Årsmøtedeltagere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til dirigenten. 

5. Årsmøtedeltagerne og styrets medlemmer kan ta ordet ubegrenset antall ganger i samme sak. 

6. Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses nødvendig av hensyn til 

møteavviklingen. 

7. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek settes. 

8. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet med forslagsstillerens navn. 

9. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek. 
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Årsmelding Hovedstyret 2016 

 

Hovedstyrets sammensetning  

Leder:    Bjarne Vierdal  

Nestleder:  Dagfinn Bredal  

Leder Innebandy: Sune Villumsen  

Leder Allidrett:  Dan Jørgen Eide  

Leder Håndball:  Marius Alsaker  

Leder Fotball:  Lasse Staurland  

  

Styremøter  

Det har vært avholdt 11 styremøter siden forrige årsmøte, hvor i overkant 60 saker er behandlet. 

Godt oppmøte iht. avtalt møteplan.   

  

Ny Daglig Leder  

 1.august fikk vi ny daglig leder i klubben etter at Daniel fikk jobbtilbud fra Blindheim IL, nær Ålesund 

der han har sin familie og venner. 

Vår nye daglig leder, Henriette Goksøyr er fra Bergen og gjort Haugesunder av seg. Hun har kommet 

godt i gang i sin nye rolle. 

  

Økonomi  

Idrettslaget kan vise til et bra overskudd på årsresultatet. Hovedstyret vurderer at resultatet er bra 

og over budsjett. Overskuddet skyldes i hovedsak streng økonomistyring, økning i sponsor inntekter 

og utdanningskompensasjon etter overgangen til Alexander Søderlund (RBK-> Saint Etienne). 

Må også nevnes at vi fikk en pengegave fra Håvard Nordtveit etter at Daniel(DL) ikke fikk gjennom 

kravet vi mente å ha rett på etter Håvards overgang fra Arsenal til Borussia Mönchengladbach – 

dette var utrolig flott gjort. Mye av disse pengene gikk til innkjøp av bla. ny hjertestarter og diverse 

utstyr.    

 

Hovedstyret ser allikevel nødvendigheten av at utgiftene må holdes nede i året som kommer, slik at 

vi kan bygge oss en «buffer» for uforutsette utgifter som kan dukke opp.  
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Det er ingen hemmelighet at vi merker godt at utgiftene på hallen/kunstgraset er en stor post på 

vårt budsjett. I tillegg så ser vi at vedlikeholdet på våre bygg nok vil øke i årene fremover og at en 

nok blir nødt til å se på et større samarbeid med kommunen på vedlikeholds avtaler for å slippe 

store økonomiske «overraskelser».  

Bruken av regnskaps program Visma og avtalen med Tveit Regnskap håper vi etter hvert gir oss 

resultater/kunnskap, slik at daglig leder sammen med utvalga i fremtida er i stand til å kunne få enda 

bedre kontroll helt ned på avdelingsnivå på både inntekt og utgifts siden.  

Hovedstyret håper også at en etter hvert kan «skilles» fra regnskapskontoret og gjøre hele denne 

biten selv – her er det mye penger å spare. 

 

Sponsorer og samarbeidspartnere 

Årsavis har i mange år vært en tradisjon i Skjold IL. Der har sponsorer fått inn sine annonser og vist 

seg frem sammen med oppsummering/bilder fra sesongen fra våre lag. Nytt av året er at vi har gitt 

ut en egen avis kun for fotball i 2016.Vi planlegger en felles årsavis for alle 

hallidretter(Allidrett/Innebandy/Håndball) til våren 2017 når deres «sesonger» er over. 

Sponsormarkedet blir fortsatt viktig fremover og må være en av de høyeste prioriterte oppgavene til 

daglig leder i tillegg til god økonomi oppfølging. Markedet er fortsatt anspent og oppgangen ser ut 

for å la vente på seg. Dette gjør at jakten på nye avtaler og fornying av eksisterende, blir tidkrevende 

og utfordrende. 

Vi bør kanskje i fremtiden vurdere å opprette et «Sponsor utvalg» som kan jobbe sammen med 

daglig leder for å innhente nye sponsorer i vårt distrikt? 

 

Men uansett er betydningen av støtten fra våre mange sponsorer vi har i dag utrolig viktig for at vi 

skal opprettholde og videreutvikle den aktiviteten vi i dag tilbyr – Tusen takk. 

 

Dugnad og Inntekter 

Vi ser at dugnads «ånden» har vært nedgående de siste åra. I 2016 måtte vi i tillegg både avlyse 

Statoil Cup (fotball 7-12år) og Fotballskolen i høstferien pga. lite påmelding. Her gikk vi glipp av 

viktige inntekter. Hovedstyret har allerede planer om å endre konseptet til disse cupene, slik at dette 

igjen kan sikre oss inntekter. 

For å prøve å stimulere til økte inntekter via dugnad, har styret lagt inn beskrivelse på fordelinger 

mellom klubb og lag (se eget avsnitt i ny «Klubb Håndbok») 

På årets forslag til budsjett velger vi å la medlemskontingenten være der den er i dag (300,-kr). 

Men for å øke inntektene ser vi oss nødt til å øke treningsavgiften med 50,-kr for barn/ungdom og 

100,-kr for Jr./Senior.  
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Vi tar også hensyn til at noen kan oppleve våre nåværende priser som utfordrende, og det har vi som 

idrettslag full respekt for. Vi finner alltids ordninger for de som har dårlig råd - ingen barn og unge 

skal oppleve at økonomien setter en stopper for å delta på det de ønsker. 

Men takket være at bedrifter/sponsorer ser verdien av å støtte tilbudet vårt, og at så mange frivillige 

velger å bruke utallige timer helt gratis hvert eneste år for fellesskapet, kan vi tilby deltakelse til en 

langt lavere sum enn hva vi hadde klart uten. 

  

Medlemstall  

Nokså stabilt fra i fjor - 512 medlemmer og av disse litt over 400 aktive utøvere fra 5år og oppover. 

 

Våre målsettinger  

Kopierer her noe av de vi skrev til sist årsmøte og som er like aktuelt: 

«Har nå gjennom flere år sett tendensen om at tilgang på nye medlemmer som er villig til å påta seg 

verv, enten som trener/lagleder eller i styrer/utvalg er nedgående. Vi i hovedstyre har diskutert dette 

mye. Vi ønsker å engasjere flere av foreldre/voksne som bor i vårt distrikt og som kan bidra til at vi 

blir flere som bidrar i vårt idrettslag.   

Målet vårt er å skape engasjement og få de som i dag står utenfor til å se gleden, tryggheten og 

viktigheten det er å ha et samlingspunkt i bygdene våre.   

Vi ønsker å tydelig formidle hva frivillig arbeid gir tilbake i økt kjennskap til sine barns omgang, deres 

foreldre og bygdene som helhet. Vi lanserer oss selv som en av de viktige sosiale samlingsplassene og 

begrepet «Skjold familien» og «Vi i Skjold» - i stedet for at vi omtales som «de i Skjold»  

  

-Har i løpet av året som gikk levert ut et «klubbmagasin» til våre bygder. Dette ble godt mottatt, 

uten at vi direkte har sett resultater i større engasjement, ennå. 

-Startet også opp med H-allidrett våren 2016 - for de kommende 1. klassinger. Her fikk barna prøve 

seg i alle våre tilbud. Dette kommer også i år, og bør være en fin arena for at barn/foreldre blir bedre 

kjent med klubben og klubben til å bli kjent med potensielle nye medlemmer. 

 

-Andre målsetninger må også være å utvikle våre anlegg slik at vi kan øke tilbudet til våre 

medlemmer, samt nye som vil komme gjennom videre utbygging i vårt distrikt.  

Her er vi allerede i dialog med Tysvær kommune og håper å være med å påvirke til positiv utvikling 

for våre interesser i fremtiden. Bruken av idrettsrådet blir også en viktig arena til å belyse våre 

utfordringer og muligheter.  
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Følgende forslag er diskutert i hovedstyret for å øke interessen og få frem hvem Skjold IL er:  

Bruke Skolene i Grinde/Straumen mere aktivt til å drive «reklame» på for eksempel foreldre møter 

til 1.klasse.   

Samarbeid med lokale velforeninger/lag i vårt distrikt 

Vise frem hvem Skjold er – for eksempel - delta på Babeluba og Tysværdagen (nytt 2017)   

 

 

 

Hovedstyret 2016 
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Årsmelding fotballutvalget 

 

Leder: Lasse Staurland 

Ansvarlig barnefotball: Sveinung Fjell 

Ansvarlig ungdomsfotball: Trond Steinsland 

Dommeransvarlig: Petter Mortveit 

Ansvarlig Jr.damer: Gro Anita Vierdal 

Ansvarlig Jr.herrer og A-lag: Espen Helgeland 

 

Utvalgets arbeid 

Utvalgsmøter 

Det er blitt avholdt ca. ett utvalgsmøte hver måned. 

Espen Helgeland og Petter Mortveit har medelt at de ønsker å trekke seg ut av utvalget. Trond 

Steinsland har sagt seg villig til å overta Espen sin rolle. Det betyr at fotballutvalget har behov for en 

ny ansvarlig for ungdomsfotball og ny dommeransvarlig. Vi vurdere å slå disse 2 ansvarsområda i 

sammen. Vi har p.d.d ikke besatt disse rollene. 

Ønsker å takke Espen og Petter for sitt bidrag i fotballutvalget. 

 

Aktivitet 

Administrativt arbeid for alle lag. 

Arrangere Macron vintercup ilag med daglig leder. 16 seniorlag deltok og 10 juniorlag. 

Arrangert Gul hegre. 

Organisert treningstider. 

Organisert/påmelding av lag til serie og Norwaycup. 

Assistert daglig leder med organisering av fotballskole. 

Arrangert årsavslutninger for barnefotball, ungdomsfotball, junior og A-lag. 

Arrangert nattcup. 

Status på antall fotballspillere 2016 
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Medlemsfordeling

 

 

Klubbdommere 

Få aktive klubb dommere, men ser ut til at de har tatt unna på dei yngste laga. 1stk som har tatt 

rekrutterings dommerkurs i 2016. 

Vanskelig å få flere til å dømme 9 er og 11 er, så her har Skjold il kun 1 dommer. 

Barnefotball 7-12 år. 

Vi er 14 lag med totalt 125 spillere. Vi har lite spillere av 2008 modellene så i år blir det bare et lag 

G9 fra Straumen. De som er igjen i Grinde området  blir flyttet opp. Vi har startet opp med nytt kull 

for jenter og gutter født 2010. Der har vi 3 lag, 2 guttelag og et jentelag, ca 30 spillere som blir meldt 

på i serie i år. 

Ungdomsfotballen 13 –16 år 

Teller 3 lag. Vi har en dårlig utvikling med at vi ikke klarer å opprettholde alle årsklassene. Ser ikke 

lovende ut på jentesiden for å klare å opprettholde ett junior jentelag de neste årene siden vi 

mangler 14,15 og 16års jenteklassene. Veldig vanskelig å skaffe trener til juniordamene, pdd har vi 

ingen trener på plass. 

Litt om laga fra 13-og oppover 

G13 og G14 slo seg sammen i fjor til ett lag, og spilte i G14 serien. 

De deltok i vinterserien i Hordaland, de klarte en fin 3.plass. De gjorde en god sesong i serien, og 

avsluttet sesongen med å vinne Haugseund avis cup. De har 3 spillere som deltar i FKH team. 

G15 startet sesongen med lite folk, men bedret seg, gjorde en god høstsesong, og markerte seg 

under Regycup der de tapte finalen på straffer. Alle G15 spilleren vil bli overført til junioravdelingen 

kommende sesong.  

J12 og J13 ble slått sammen til ett lag der de spilte i J13 serien. De har hatt en strevsom sesong , og 

det er uvisst om hvor mange som kommer til å fortsette kommende sesong.  

Jr damer 

Mange spillere i vårsesongen, og var tabelleder i 1.divisjon, men mistet mange spillere på høsten pga 

mange reiste bort for å studere. Ble som forventet en tøff høstsesong, men mange av de yngre tok 

store steg, og etter hvert klarte de å begynne å vinne kamper igjen. En finfin 3.plass ble resultatet. 

Stilte med 7’er lag på Norwaycup der laget klarte å komme til kvartfinale. Joachim Kvalavåg og 
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Kristian Storesund gir seg som trenere. Er på jakt etter ny trener, har vært vanskelig å få tak i ny. 

Takker Joachim og Kristian for deres trenerinnsats. 

Jr. Herrer 

Resultatmessig veldig bra sesong! Utfordring å få til å gjennomføre treninger og kamper pga mange 

juniorspillere som spilte fast på a-laget, så var en kabal som måtte legges hver uke. Vant 

vintercupen, vant haugar juniorturnering, 3.plass i Norwaycup og 2.plass i serien. Kanskje Rogalands 

beste juniorlag i 2016? Hadde vært spennende og sett hvor langt de kunne komt i NM. 

 

A-lag 

Vanskelig start på sesongen. Var blant de nederste laga på tabellen i starten, så det såg veldig mørkt 

ut en stund da kun de 3 øverste lagene var sikret plass i neste års 4.divisjon.  Men laget tok tak, og 

snudde trenden, og hevet seg kraftig utover i sesongen og spilte seriefinale i siste kamp i Grinde. 

Tapte den kampen, og endte på en sterk 3.plass. 

Årets målsetting ble nådd, og beholdt plassen i 4.divisjon. Samme mål blir i år også i det som blir en 

toppet 4.divisjon. 

 

Økonomi 

Ett stramt budsjett. Inntektene må økes, og som tiltak har styret endret noe på fordelingen mellom 

klubb og lag (se eget avsnitt i «Skjold Håndboka») som forhåpentligvis bedrer dugnadsånden til laga. 

FU har i tillegg målsetting om å få bedre oversikt over utgiftene til de forskjellige laga i klubben. 
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Årsmelding håndballutvalget 

 

Håndballutvalgets sammensetning  

Leder:    Marius Alsaker  

Nestleder:  Synne Bustad Pedersen 

Utvalgsmedlem: Marianne Dalva  

Utvalgsmedlem: Eva Rongved Dalva  

Utvalgsmedlem:  Bjørn Inge Espeland 

Utvalgsmedlem: Marie Vatneland 

Utvalgsmedlem: Frode Staveland Nilsen  

  

Utvalgsmøter 

Det har vært avholdt 7 utvalgsmøter i 2016 med varierende oppmøte. 

Klubbhuset 

Klubbhuset er et prosjekt i regi av NHF for sesongene 16/17 til 18/19. 

 

Man har en klar målsetning om å redusere frafallet. Vi ønsker flere aktive utøvere i aldersgruppen 

13-19 år. 

Prosjektet vektlegger betydningen av trenerne og deres kompetanse, da både på det sportslige og 

det som er mer spesifikt for ungdomsgruppen og deres behov og motivasjon for å spille håndball. 

Klubbhuset ser videre at klubben som organisasjon er avgjørende for å oppnå ønskede resultater og 

virkelig legge til rette for at vi får en bred og attraktiv aktivitet for ungdomsgruppen. 

Prosjektet vektlegger og behovet for utvikling og nytenking i forhold til den aktiviteten som foregår i 

klubb Norge. 

Klubbhuset skal favne bredt - kreativt og være basert på motivasjon. 

Skjold IL har som eneste klubb i nordfylket blitt valgt ut til å være med på første runde av 

Klubbhuset.  

Håndballutvalget har gjennomgått en omfattende klubbanalyse som har sett på hvordan vi gjør ting i 

Skjold og NHF kommer da med sine anbefalinger til hvordan de mener vi bør gjøre det.  

Vi håper at dette vil bære frukter for Skjold og at vi klarer å holde på spillerne våre litt lenger. 
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Sportslig 

Vi har i skrivende stund 13 lag i klubben mellom 6 og 16 år. Vi måtte trekke 2 guttelag rett før 

sesongstart, noe som var veldig surt. Vi har samarbeid med Stegaberg rundt noen av de eldste 

lagene. Vi har flere gutter og jenter med rundt HTU/HHK. Men veldig kjekt å se at det kommer godt 

med lag opp i de yngste klassene, så får vi jobbe for å beholde de lengst mulig. Noen av lagene har 

begynt å trene i Tysværtunet, da det er trangt om tiden om man ønsker full bane. 

Panteboda 

Håndballen har hatt ansvar for den nye panteboda som står i Aksdal. Dugnaden rundt dette har 

fungert bra, men det må komme på plass skilt som forklarer hva dette faktisk er.  

Turnering 

Vi arrangerte nattcup i Skjoldhallen i romjula. 16 lag var påmeldt og det var god stemning. Vi har litt 

å gå på i forhold til gruppene og påmeldinger, men cupen arrangeres igjen i romjula. Det er det ikke 

tvil om. Det jobbes også med en turnering for de yngre med både håndball og fotball.  

 

For håndballutvalget. 

Marius Alsaker 

Leder  
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Årsmelding Allidrettutvalget 

 

Allidrettsutvalgets sammensetning 

Leder:    Dan Jørgen Eide 

Utvalgsmedlem:  Veronika Ørke 

Utvalgsmedlem:  Kristine Lindanger Bådsvik 

Utvalgsmedlem:  Anette Skorpe 

Leder av utvalget sitter i Skjold IL sitt hovedstyre. 

 

Utvalgsmøter 

Det er avholdt fire utvalgsmøter. 

Aktivitet 

En sesong går over to kalenderår, nærmere bestemt fra oktober til april (fra høstferie til påskeferie). 

Lengden er fastsatt i Skjold Il sin organisasjonsplan og ble fulgt både i sesongene 2015/2016 og 

2016/2017. 

Hovedtrener 2015/2016 er var Dan Jørgen Eide. Hovedtrener 2016/2017 var Veronika Ørke 

Gruppen er ansvarlig for en fast dugnad. «Nissemarsjen» ble avholdt november 2016. Ca. 150 

personer deltok. 

Kiosken holdes åpen på dugnad ca. 1 gang i måneden med salg av kaffe og vafler. 

Gruppen trener torsdager 17:00 – 18:00. Treningene er åpne for alle barn i alderen 3 – 7, forutsatt 

medlemskap i klubben. Treningsavgift er kr. 0. 

Foreldre bytter på å være medtrenere etter fastsatt plan. Det er tre – fire medtrenere på hver 

trening og forfallet er på under 5% og skyldes da sykdom. Andre foreldre stiller også opp og deltar 

sammen med sitt barn.. 

Fokusområder i 2016 har vært balanse, turn, ballek, samspill, hallek, glede over å være i bevegelse, 

glede over å meste utfordringer sammen med andre, vise hensyn og følge instruksjon. 

Videre er barna delt inn i faste grupper etter alder. Det gjør det enklere å lede, mer forutsigbart for 

barna og en økt gruppetilhørighet. Denne sesongen har dette gitt all-idretten en løft. 

All-idrett er ofte barnet sitt første møte med organisert idrett. Trenere har særskilt fokus på at 

barnet skal oppleve trivsel og tilhørighet. 
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Økonomi 

Gruppen har ikke en selvstendig økonomi, men har eget budsjett og regnskap. 

Regnskapet for 2016 viser at gruppen i stor grad har holdt seg innenfor. Deltakerne mottar 

diplom/utmerkelse ved sesongslutt. All-idretten nyter godt av å kunne låne utstyr fra håndball og 

hallutstyr som f.eks. bukk, hoppetau og matter. Det ikke kreves halleie for bruk av Skjoldhallen. 

Det foreslås en budsjettøkning hvor midlene øremerkes til treningstrøye/t-skjorte til barna. Med 

ulike farger til årsgruppene vil vi det effektivisere treningen, styrke gruppetilhørigheten og være et 

minne å se tilbake på. 

Utvalget vil vurdere å prioritere dette over medalje/diplom og er villige til å sette en treningsavgift 

på 50kr og/eller gjøre dugnad. Vi er innforstått med å forholde oss til innkjøpsavtalen med Macron, 

selv om det isolert sett slår dårlig ut for All-idretten da vi kunne kjøpt/fått t-skjorter andre steder. 

Medlemstall 

Opptelling på treningene viser et snitt på 45 barn. 

All-idretten opplever at barn fra andre deler av kommunen deltar. Foreldrene holder fram at vi 

ønsker mindre barn velkommen og formen på treningen som årsak. 

Særskilte målsettinger 

Utvalgets har som mål for 2017å få fullstendig oversikt over hvilke deltakere som har registrert seg 

som medlemmer, sikre at alle regiserter seg og videre opprette et system som sikrer medlemsavgift 

blir betalt. 

Utvalget har som mål å rekruttere leder til utvalget medlemmer (totalt 3 ) innen årsmøte 2017, samt 

å avklare trenerkabalen for sesongen 2017/2018 innen september 2017. 

Forslag 

Utvalget foreslår at ungdommer som er interessert i å bli trenere inviteres til å delta som trenere 

som supplement til foreldretrenere. Vi vurderer at kvaliteten og kapasiteten vil økes slik at en utgift 

lik dommere i barneidretten (kr. 100,-) ikke vil føre til økt kostnad. Utgiften vil være 2000,- for 2017 

og så 4000,- for 2018 (hel sesong). På den måten ønsker vi å legge til rette for at unge i Skjold IL får 

utviklet sine lederegenskaper i trygge og gode omgivelser. Utvalget vil spille inn forslaget til 

hovedstyret, slik at det evt. vil ligge inne i hovedutvalgets forslag til budsjett for 2017. 
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Årsmelding innebandyutvalget 

 

Innebandyutvalgets sammensetning  

Leder:    Sune Villumsen  

Nestleder:  Jan Vidar Strømsvold 

Utvalgsmedlem: Robin Moe 

Nok ett år har gått og vi kan ikke annet enn å glede oss over at vi stadig får nye spillere både store og 

små. Ungdomsgruppa vokser, vi ser at vi klarer å fange opp og aktivisere ungdom i en alder hvor de 

vanligvis velger seg vekk fra idrett. Lav terskel tror vi er med på å rette fokus mot gleden ved å drive 

idrett fremfor resultat. 

Det betyr ikke at vi ikke trener eller spiller kamper, både senior og ungdommene har denne 

sesongen spilt kamper og deltatt på turneringer. Resultatene har vært gode og vi kommer til å 

fortsette å delta på turneringer resten av sesongen.  

Ett par ganger før jul inviterte vi 1.-3. klassinger til trening i hallen. Godt oppmøte her, vi ønsker å ha 

ett tilbud til de minste, men har ikke fått på plass trenere for denne gruppen så inntil videre blir det 

bare sporadiske treninger for denne gjengen. 

Rett over nyttår startet vi opp med innebandy-treninger for voksne jenter, de er godt i gang med 

sine treninger hver tirsdag fra kl. 20:30 til 22:00. Det er svært gledelig å endelig få ett tilbud til 

jenter, og når initiativet kommer fra dem selv så viser det at innebandy-treet som ble plantet for 

noen år siden begynner å bære frukter. 

Vi deltok på Babeluba dagen på Tysværtunet i høst. Dette var en stor suksess med veldig mange 

besøkende, så denne dagen har vi bestemt å delta på hvert år fremover.  

Vi hadde planlagt å delta på Bydagene på rådhusplassen i Haugesund sammen med Kolnes IL, men vi 

måtte melde avbud da vi ikke klarte å stille nok ressurser den dagen. Vi gir oss ikke med det og 

prøver igjen neste år. 

Hovedfokus for innebandy-avdelingen i 2017 vil være å engasjere flere, sånn at vi kan opprette og 

utvide aktiviteten vår på en trygg og god måte. 

Målsetting for sesong 2017/18: 

Fortsette å ha det gøy med innebandy. 

Få et tilbud for 1.-3. klasse på plass. 

Økende nærvær i nærmiljøet. 

Delta på nasjonale turneringer. 

Fortsette å være idretten som fanger opp de som faller utenfor mer organiserte idretter.  
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Årsmelding Fagutvalget 

 

Fagutvalgets sammensetning 

Leder:   Dagfinn Bredal 

 

Det viktigste som skjedde i 2016 var utvidelsen av kjøkkenet i Sosialrommet. Dette ble noe dyrere 

enn stipulert, fordi det ble oppdaget en lekkasje. Baren ble samtidig flyttet, noe som har gitt gode 

tilbakemeldinger. 

En stor takk rettes til alle som jobbet med dette, og spesielt Dagfinn Fjellet og Trond Steinsland som 

stod i bresjen. 

Det pågår en utskiftning av reklameskiltene på gressbanen og i hallen. I hallen er de fleste skrudd 

ned, og der trengs det sponsorer som vil reklamere, kun 1 stk. pr. i dag. 

På kunsten har Saga Bygg bygd 2 stk. innbytterboder på langsiden mot sør. Dette har vært et stort 

ønske fra trenere og lagledere en stund. Saga Bygg skal ha et stort skilt mellom bodene. Takk til 

Narve Susort som har ordnet dette for Skjold. Her er det også satt opp underlag på muren til 

reklameskilt. En del er montert, og resten kommer snart. 

Det andre store prosjektet er utfordringene vi lenge har hatt med gjenvinningspumpen og tilbehør. 

Det er satt inn ny pumpe, men under oppkjøring og test får ikke rørlegger opp trykket. Det ble da 

besluttet å sjekke tilstand og om det var skader på rørene i Fuglavatnet. Rørene lå ute av stilling og 

bærer preg av 25 år ute. Dersom vi skal ha dette systemet videre må det legges nye rør. 

Slike systemer er nesten ikke i bruk i dag, nå er det energibrønner som blir boret i bakken, noe som 

er mye mer driftssikkert. Vi har nå bestemt å investere i dette, og har vært i samtaler med Tysvær 

kommune for å få støtte til dette. Vi har også søkt Enova om støtte. Dette er en dyr sak for 

idrettslaget, så vi er avhengig av støttet fra disse to. Vi har også satt av penger til dette. Med den 

store bygningsmassen vi skal ta vare på, er det helt nødvendig å ha et topp anlegg for varme, også 

fordi vi har et ansvar for de vi leier ut til. Borehullene håper vi kan komme ved siden av hallen. 

 

Arbeid i 2017 

Det er kommet inn ønske om å flytte klokken i hallen til langsiden mot gangstien. Det samme gjelder 

stadionklokken ved gressbanen, som det er ønsket å flytte til klubbhuset. 

Det må også gjøres en jobb med å sjekke lyset inne i hallen. 

På gressbanen skal vi bygge om reklamegjerde og prøve å lage et system som gjør at det er lettere å 

bytte skilt. Denne jobben skal være ferdig før påsken 2017. 
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Dagfinn går ut av styret nå, men kommer til å være med til dette arbeidet er ferdig, samt at han 

hjelper til ved behov. 

 

NB! Husk Vårdugnad onsdag 5. april fra 16:30-17:00 og utover, og ta med naboen og trillebårer, 

skyffel, spade, kost, og kom! La oss rydde og gjøre det så fint at folk som kommer på besøk blir 

møtt av et anlegg og bygg slik som vi selv ønsker å bli møtt! 
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Regnskap 2016 
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Revisors beretning 
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Forslag og saker 

 

6.1: Innkommet forslag: OMDISPONERE LØNNSMIDLER FRA ADM. TIL AKTIV IDRETT? 

Se på arbeidsinstruks til ansatte i klubben og vurdere om det er mulig å bruke større del 

av årsverket til gjennomføring av idrettslagets aktiviteter.  

Sier arbeidsinstruks til daglig leder noe om å skaffe sponsormidler til klubben og ev. hvor 

mye? 

Omprioritere lønnsmidler fra administrasjon til den aktive idretten, samt å bruke mer midler 

til trenere ++ til barne- og ungdomsfotballen.  

Slik jeg ser det, er det en for stor del av lønnsmidlene i klubben knyttet opp mot 

administrasjon og ikke aktiv idrett, Jeg mener at en mye større del av midlene som i dag går 

til daglig leder og en person som driver med utleie av hall ++ bør gå til eksempelvis: 

trenerkoordinator, betalte trenere, kursing av trenere/ ledere, gjennomføring av treninger, 

arrangere cuper, stå for arrangementer i regi av Skjold IL osv. 

Jeg vet at å få nok trenere på alle nivåer i klubben er en utfordring. Kanskje må en tenke 

nytt også her ved å flytte midlene fra eldre ungdom og seniorer til barne- og 

ungdomsfotball. Kursing av trenere/ ledere 

Når det gjelder administrasjonsoppgaver, utleie og/eller drift, oppfølging av Skjoldhallen kan 

en se på løsninger som å finne rimelig arbeidskraft i kommunen; NAV: Personer som trenger 

arbeidstiltak, pensjonister som er interessert i å hjelpe klubben og avtaler med andre 

foreninger, osv. 

Forslag til vedtak: Skjold IL velger å overføre midler som går til ansatte i dag, til den aktive 

idretten ved trenerkoordinator, betalte trenere, kursing, gjennomføring av treninger osv.  

I og med at lønn til daglig leder er Helt/delvis? subsidiert av Tysvær kommune, foreslås at 

oppgaver til denne overføres fra administrasjon til aktiv gjennomføring av idrett i klubben 

(Eksempelvis; ALLidrett, idrettsSFO, treninger, arrangementer – kveld Helg osv.). 

 

6.2: Innkommet forslag: HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSLAGET 

Handlingsplanen må konkretiseres og gjøres så detaljert som mulig, slik at den kan brukes i 

det daglige.  

Her bør en også lage en liste med prioriteringer fra klubben som alle må forholde seg til 

utfra Handlingsplan for fotball utarbeidet av NFF, eller handlingsplan for håndball osv. 

Eksempel: Hvordan skal vi løse: 
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Frafall i jenteidrett 

Hvordan få de som slutter til å fortsette i klubben? 

Trenerutdanning 

Ja til alle: Hva innebærer det? 

Forslag til vedtak: Klubben setter hvert år ned en liste over 5 områder som klubben skal 

satse spesielt på det kommende året og forslag til hvordan klubben jobber systematisk 

med å imøtekomme tilhørende utfordringer. Frafall bør være et prioritert punkt hvert år, 

spesielt med tanke på jentene. 

En handlingsplan som ikke er gjennomarbeidet ut i fra de behovene klubben har, ikke blir 

brukt eller evaluert er en plan uten verdi.  

 

6.3: Innkommet forslag: HVA ER BESTEMT I SPORTSPLANEN? 

Sportsplanen er vedtatt. Utfordringen slik jeg ser det er å bruke sportsplanen i det daglige 

og hvordan dette blir gjort i praksis. 

Mitt forslag er å ta frem 5 viktige momenter fra sportsplanen hvert år som prioriteres. Disse 

må bli tatt opp før sesongen slik at alle trenere, lagledere, spillere og andre involverte vil få 

en klar oppfatning om hva som skal skje på feltet hver trening/kamp. 

Disse punktene bør være plukket utfra erfaringer fra trenere, lagledere og oppmenn. 

Innspillene må evalueres og Sportslig utvalg må kommer med et forslag til trenerforumet 

som de godkjenner. Styret i klubben vil også selvsagt kunne komme med innspill om hva 

som skal prioriteres. Skjold IL må være en tydelig klubb, slik at medlemmene vet hva de skal 

forholde seg til. 

Disse punktene vil da bli felles for alle og det vil være enklere å følge opp lag, trenere og 

lagledere. 

Eksempel på prioriterte områder:  

Hospitering: Hva ønsker klubben med hospitering? Hvordan skal denne ordningen 

gjennomføres? Hvem skal få sjanse til dette, er det kun de som er flinkest? Skal spillere med 

tilhørighet kun til et lag prioriteres foran spillere fra andre laghospiterte spillere? 

Kampgjennomføring: Skal spillere som tilhører laget, få mindre spilletid til fordel for yngre 

spillere som blir lånt inn til den aktuelle kampen? Kan virke mot sin hensikt dersom klubben 

ønsker å beholde spillere og bruker mottoet «ja til alle». 
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Lag i alle aldersklasser. Dersom dette ikke er mulig må en slå sammen lag, slik at flest mulig 

får et tilbud.  

Sammenslåing av lag: Tydelige retningslinjer om hvordan samarbeid bør være.  

Fair Play: Hva gjør vi på trening 

Prestasjon ikke resultat 

Keepertrening: H 

Håndball bør også selvsagt inngå i sportsplan på lik linje med fotball: 

Forslag til vedtak: Klubben setter hvert år ned en prioritert liste på 5 punkter fra 

sportsplan som skal satses spesielt på dette året og som alle ledere og spillere og foreldre 

blir informert om. 

 

6.4: Innkommet forslag: KAMPDAGER MED KIOSK OG NYSATSING PÅ SUNNE KIOSKVARER 

Forslag til vedtak: Klubben går inn for å ha kampdager i barnefotballen med kiosk. Daglig leder har 

regi og stiller opp og lager til og fordeler arbeid. Foreldrene jobber dugnad. 

 

6.5: Fra Hovedstyret: Presentasjon av Klubbhåndboken 

Klubbhåndboken har vært utarbeidet av Hovedstyret for å sikre kontinuitet i det som bestemmes og 

gjøres, og for å lette arbeidet for ansatte og tillitsvalgte i klubben. 
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Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 

Hovedstyret foreslår å beholde dagens medlemskontingent på kroner 300, og øke treningsavgiften 

henholdsvis med kroner 50 og kroner 100, i barne- og ungdomsaktivitet, og junior- og 

senioraktivitet. 

Satsene for 2017 er foreslått under: 

Nivå Medlemskontingent 
Treningsavgift 

Fotball Håndball 

Senior 300 1800 1800 

Junior 300 1300 1300 

Jente/Gutt 13-16 år 300 1050 1050 

Jente/Gutt 7-12 år 300 950 

Jente/Gutt opp til 7 år 300 0 0 

All-idrett 4-8 år 300 0 0 

Støttemedlem 300   

Andre aktiviteter* 300 950 

 

*) Gjelder de som trener for moro/trim i Skjoldhallen. Innebandy, fotball osv. Er du trener/oppmann 

betaler du kun 300 (ingen treningsavgift). Dommere i Skjold IL betaler det samme som 

støttemedlemmer. 
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Budsjett 2017 

 

Forenklet budsjett 20171 
Driftsinntekter  

Sum sponsorinntekter 600 000 

Sum medlemskontingent/treningsavgift 505 000 

Sum andre salgsinntekter 2 094 500 

Sum driftsinntekter 3 199 500 

  

Driftskostnader  

Sum personalkostnader 1 047 284 

Sum av- og nedskrivninger 305 000 

Sum andre driftskostnader 1 377 388 

Sum driftskostnader 2 729 672 

  

Driftsresultat 469 828 

Resultat av finansielle poster 164 081 

  

Årsresultat 305 747 

  

                                                           
1 Budsjettet i sin helhet vil bli gjennomgått på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å se gjennom budsjettet i sin 

helhet i forkant kan hente dette på klubbhuset. 
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Organisasjonsplan 

 

 

Hovedstyret består av leder, nestleder, leder for utvalg og én vararepresentant fra hvert utvalg. Vara 

møter ved forfall hos leder i utvalget. 

  

Hovedstyret

Fotballutvalg Håndballutvalg Allidrettutvalg Innebandyutvalg Fagutvalg

Daglig leder

Valgkomité
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Valg 

 

Idrettslaget har i 2016 ikke hatt valgkomité. I mangel på dette har hovedstyret selv måttet finne 

kandidater til utvalg og verv. 

Innstilling nytt hovedstyre 
Hovedstyret 2016 

Leder Bjarne Vierdal Går ut 

Nestleder Dagfinn Bredal Går ut 

Leder innebandy Sune Villumsen Ikke på valg 

Leder allidrett Dan Jørgen Eide Går ut 

Leder håndball Marius Alsaker Ikke på valg 

Leder fotball Lasse Staurland Ikke på valg 

 

Hovedstyrets forslag til nye medlemmer 

Leder  Ingen forslag (velges for 2 år) 

Nestleder Kåre Gaupås (velges for 2 år) 

Leder Allidrett  Ingen forslag (velges for 2 år) 

 

Idrettslagets utvalg i henhold til organisasjonsplan er ikke styrer, og kun leder blir valgt av årsmøtet. 

Andre medlemmer opptas av utvalget selv. Utvalgene konstituerer seg selv. Hovedstyret anbefaler 

at utvalgene i etterkant av årsmøtet har gruppemøter hvor de nye utvalgene presenteres for 

medlemmene i gruppen. 

Innstilling revisorer 
 

Torstein Langeland og Torgeir Hovland innstilles til å fortsette som revisorer. 

Representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd 
 

Hovedstyret anbefaler årsmøtet til å gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og 

møter i organisasjonsledd hvor Skjold IL har representasjonsrett. 

Valgkomité 
 

Hovedstyret har ingen kandidater til valgkomité. Hovedstyret ønsker å få på plass en valgkomité i 

løpet av 2017, og ber interesserte om å melde seg. 

Det fremmes derfor ingen forslag til valgkomité. 


