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SIDE 1 

Årsrapport fra hovedlaget for 2017 

 

Styrets sammensetning: 

Leder: Lasse Weckhorst 01.01.17-30.01.17 

Konstituert leder: Randi Merete Ødegård 30.01.17 – 19.04.17 

Leder: Linn M. Bjerke fra 27.02.17 

Sekretær: Siv Trøbråten 

Kasserer: Bjørn Harald Bakkerud 

Husleder: Benny Nyborg fram til 11.08.17 

Anleggsleder: Kristian Nygård til 27.02.17 

Sportslig leder: Alf Erik Gundersen 

Styremedlemmer: Tore Fløiten, Tove Lise Bunes, Unn Ragnhild Andersen, Berit 

Bjørklund, Ronny Østmoen. 

 

Valgkomiteen: Stine Sannerud, Ragnhild Øksdal, Fredrik Heiberg, Per Olav Johnsrud, 

Åsmund Lien. 

 

Styrets virke: 

Det er avholdt 22 styremøter i 2017 og et ekstraordinært årsmøte.  Representanter fra 

styret har deltatt i møter vedrørende planlegging av sandsdager 2017 og i idrettsrådet.  

Styret har deltatt på stand under høstmarkedet i Sand sentrum. Leder eller andre fra 

hovedstyret har deltatt i møter for undergruppene, og i møter med Nord-Odal 

kommune vedrørende våre byggeprosjekter i Dalen og på Prestberget. Det har vært 

usedvanlig mange møter i 2017 og det har vært et krevende år, da vi har hatt flere 

utfordringer å håndtere.  

 

Aktiviteter/hendelser 2017: 

Avsatt styreleder Lasse Weckhorst: 

I januar 2017 hadde styret flere møter, uten leder, etter å ha mottatt opplysninger om 

økonomiske uoverensstemmelser tilknyttet styrets leder. 

Møte 30.01.17 – hvor vi gikk gjennom avdekkede økonomiske avvik med styreleder 

Lasse Weckhorst.  Ut i fra den dokumentasjonen som forelå og forklaringen gitt fra 

daværende leder, så ble mistanken om økonomiske uregelmessigheter ytterligere 

bekreftet, og styreleder ble da avsatt på grunn av manglende tillitt. Politianmeldelse 

ble sendt i slutten av februar og den er fortsatt under etterforskning.   
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Ekstra ordinært årsmøte: 

Medlemmene ble innkalt til ekstraordinært årsmøte den 27.02.17. Dette ble satt opp for 

å velge ny leder til hovedstyret.  Linn Martinsen Bjerke ble da enstemmig valgt til ny 

leder. 

Byggeprosjekter: 

Det har pågått to store byggeprosjekter i 2017, garasje/kioskanlegg i Dalen og 

rulleskøytebane på Prestberget, i tillegg til et mindre byggeprosjekt på speakerbua på 

Prestberget og ferdigstillelse av garasje på Bruvoll. Prosjekt i Dalen ble i gang satt 

høsten 2016 og rulleskøytebane ble påbegynt september 2017.  Begge anlegg skal kjøpes 

av Nord-Odal kommune. Det er skrevet driftsavtale for bygg i Dalen og regnskap for 

prosjektet er levert Nord-Odal kommune. Det er også Nord-Odal kommune som søker 

om spillemidler på vegne av Nord-Odal idrettslag.  Bygging av veranda på speakerbua 

ble påbegynt høsten 2016, og det gjenstår mindre arbeid for ferdigstillelse. Garasje i 

Bruvoll er ikke ferdigstilt og må avsluttes i 2018. Det skal også søkes om spillemidler 

for garasje i Bruvoll og for veranda på speakerbua. 

Møte om skianlegg i Sognkjølen – med midler fra EON 

Tidlig vår 2017 hadde vi møte med Dan Arve Juvik, Rune Skolbekken og Odd Jarle 

Berger vedrørende skianlegg ved Sognekjølen. Dem har sittet i en prosjektgruppe 

etablert før NO-IL ble dannet. Dem la frem tegninger over anlegget og framdriftsplan. 

Dem ønsket at NO-Il skulle dra dette videre og skaffe/bidra med midler til 

forprosjektering. NO-IL har drøftet dette med Nord-Odal kommune. Svar fra 

kommunen er positivt, men pga at EON utsetter vedtak om bygging av vindmøller, så 

avventes videre jobbing med prosjektet. Avgjørelse fra EON forventes høsten 2018. 

Lederkurs fra Kretsen: 

Her var det godt representert av fra flere idrettsgrupper i bygda. Et veldig bra kurs for 

hvordan lede og drive et idrettslag. Kretsen kan gjerne komme igjen for å holde 

ytterligere kurs. 

Skigruppe – Bytte av leder der: 

Dan Arve Juvik gikk av som leder av skigruppa forsommeren 2017.   

Høsten 2017 ble det innkalt til medlemsmøte for å få på plass styret til skigruppa.  

Resultat av dette møtet var at Berit Bjørklund ble med i gruppa sammen med Åsmund 

Lien og at valgkomite skulle jobbe videre med å få inn flere i styret. I september ble 

Torunn Faldalen og Ida Ekornhol styremedlemmer i skigruppa. 

Friidrettsgruppe: 

Gruppa ble valgt på årsmøte 2017 og kom i drift fra april. Første oppgave for gruppa i 

samarbeid, med hovedstyret, var avholdelse av Modilten. Dette ble et vellykket 

arrangement og det var ca 70 deltagere.  
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Gruppe for Sandsdager 2018: 

Den 06.11.17 ble det avholdt et møte med Sand sentrumsforening, representanter fra 

NO-IL og Stig Aasheim fra Nord-Odal kommune. Etter et tidligere møte mellom NO-

IL og Sand sentrumsforening, så ble det fremmet et forslag om å få med Nord-Odal 

kommune i arrangement gruppa. Etter møtet den 06.11.17 ble mandatet for gruppa satt 

og planlegging av Sandsdager 2018 kom godt i gang. Stig Asheim er koordinator og 

sekretær for gruppa og Siw Trøbråten leder for gruppa.   

Opprettet sponsorgruppe: 

I november besluttet styret å opprette en sponsorgruppe, som ledes av Tove Lise 

Bunes. Gruppen har i ansvar å følge opp våre sponsoravtaler og inngå nye avtaler. 

Oppussing av Torpet: 

Det er inngått en avtale mellom Nord-Odal Idrettslag og grunneier, der idrettslaget gis 

bruksretten til Torpet i 20 år med opsjon på forlengelse i ti år av gangen etter det.  

Målet er å re-etablere Torpet som et ski- og aktivitetssenter, slik det var frem til 

begynnelsen av 1980-tallet.  Det trengs omfattende restaurering, og det har vært 

gjennomført mange dugnader sommeren/høsten 2017. Leder for prosjektet er Hans 

Øyvind Knapper og det er flere bidragsytere/sponsormidler til prosjektet. 

Økonomi: 

Økonomien 2017 har vært utfordrende pga at vi har brukt mye av vår egenkapital til å 

betale regninger for prosjektet i Dalen. Det har påløpt andre ekstra utgifter enn det vi 

var klar over, noe som har medført at vi beklageligvis har måttet holde tilbake 

utbetalinger til undergruppene. Det er gjennomført to store byggeprosjekter i tillegg til 

at vi har betalt ut lån for tidligere idrettslag. Undergruppene vil få utbetalt midler, når 

kommunen har kjøpt anleggene. Styret gjorde vedtak om dette den 10.08.17.  

Anleggene til Austvatn FK og garasje på Bruvoll er ikke i NO-IL i sin eie, og det kan 

påløpe dokumentavgift med 2,5 % av eiendommenes salgsverdi, hvis vi ikke kan 

oppfylle kriteriene for fritak for dokumentavgift. På grunn av at anlegg ikke er i NO-IL 

sin eie, så har vi ikke fått tatt i bruk de midlene vi har søkt lån om.  

I tillegg har vi hatt store advokatutgifter i forbindelse med en rettssak, som har pågått 

før Nord-Odal IL ble dannet.  

Medlemskontingent 2017 ble utlevert som giro, og vi har i 2017 fått betydelig mer 

inntekter i kontingent enn i 2016. Det har vist seg at tidligere medlemslister ikke var 

helt oppdatert, da mange har gitt tilbakemelding om at medlemskap i NO-IL ikke var 

ønsket eller ikke har betalt etter påminnelse.  Viser ellers til regnskap for 2017 om 

inntekter og utgifter i 2017. 

Annet: 
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For å oppsummere 2017, så kan vi si at det har vært et krevende og utfordrende år, men 

at vi har fått til mye og kan nå ser fremover. Vi har fått på plass fine anlegg, som vil gi 

oss muligheten til å tilby enda flere aktiviteter.  

Hovedstyret vil rette en stor takk til undergruppene og frivillige som gjør en 

kjempeinnsats, slik at NO-IL kan å tilby barn og unge et aktivitetstilbud innen ski, 

skøyter, fotball og friidrett, og ikke minst for de utrolige fine skiløyper, turstier og 

skøyteis, som vi alle kan bruke. Takk for at dere bidrar til dugnader og Sandsdager, slik 

at vi kan vise hva vi får til i Nord-Odal!  

Vi ønsker også å rette en stor takk til vår generalsponsor Odal Sparebank, som vi har 

god kontakt med og som stiller villig opp på våre arrangement. Foruten dem i ryggen 

ville det vært vanskelig å være Nord-Odal idrettslag i dag. Vi takker også Nord-Odal 

kommune og andre sponsorer, bidragsytere og medlemmer som bidrar med sin støtte 

til oss.  

 

Hovedstyret 

 

Sagstua, 25.02.2018 

 
Linn Martinsen Bjerke  Randi Merete Ødegård Bjørn H Bakkerud 
Leder    Nestleder   Kasserer 
 
 
Siw Trøbråten   Alf Erik Gundersen  Tove Lise Bunes 
Sekretær   Sportslig leder   Styremedlem 

 

 

 

 

      

 

 

        


