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Valg og sammensetning av hovedstyret: 

 

Hovedstyret for Nord-Odal idrettslag ble valgt under årsmøte den 11.04.16, og 

følgende har sittet i styret:  

Leder:   Lasse A Weckhorst 
Nestleder:   Randi Merete Ødegård 
Kasserer:   Bjørn Harald Bakkerud 
Sekretær:   Siw Trøbråten 
Styremedlem:  Ronny Østmoen, sportslig leder 
Styremedlem:  Kristian Nygård, anleggsleder 
Styremedlem:  Jan Benny Nyborg, husleder 
 

Varamedlemmer: 

Ingunn Skogstad 
Anne Sletvold 
Jan Bjerke 
 

Innledning 

En årsberetning skal vanligvis være utarbeidet fra leder i samarbeid med styret. 

På grunn av at det er ny leder for hovedstyret fra 27.02.17, så er denne 

årsberetningen utarbeidet av styremedlemmene valgt i årsmøte 11.04.16.  

 

Styrets arbeid år 2016 

Hovedstyret har avholdt fem styremøter i 2016. Møtene er avholdt i Nord-Odal 

kommunehus og i speakerbua på Prestberget. Styremøtene har hatt mange 

saker som vedrører status prosjekter og annen informasjon. Det er behandlet 

enkelt saker, som krevde styrets beslutning.  Det har virket som at leder har 

hatt ønske om å ha mye ansvar selv, da det ble tildelt få oppgaver til 

styremedlemmene. Leder for hovedstyret har vært svært delaktig i prosjektet 

for kunstgressanlegg i Dalen og prosjektering av Rulleskøyteanlegg på 

Prestberget. Leder har vært en engasjert pådriver for at kunstgressanlegget i 

Dalen ble en realitet. Leder har engasjert seg i undergruppenes arbeid, og 

ledere fra undergruppene har deltatt på noen av hovedlagets styremøter.  



Året 2016 har vært et krevende år, ved at mye formelt og praktisk skulle på 

plass, samtidig som det var frister å forholde seg til for rapportering til kretsen 

og søknader om midler. Leder har jobbet mye for å bygge opp klubbens 

hjemmeside, facebook med mer. Leder har også bidratt i arrangement for 

skøyter, fotball og i terrengløpet Modilten. 

Oppstart av nytt idrettslag kom like i forkant av fotballsesongen, og leder og 

sportslig leder fikk fullt opp med å få organisert treningstider og kampoppsett. 

Fotballagene fikk nytt draktsett og de fikk bestilt nye overtrekks klær. Vi ser i 

ettertid at håndteringen av dette dessverre ble rotete, og at mange spillere ikke 

har mottatt det de bestilte. Hovedstyret beklager dette.  Ved høstsesongen for 

fotball har også sportslig leder bidratt mye i fotballgruppa, pga få medlemmer i 

fotballstyret. 

Husleder og anleggsleder har vært aktive ut på anleggende, men det har tatt tid 

å få den fulle oversikten på hva som skal følges opp, og det har vært krevende 

for en person å ha dette ansvaret. En ser at det kan være nødvendig at 

anleggsleder oppgaven legges ned til et medlem i hver undergruppe, som vil ha 

bedre muligheter til å følge opp anlegg for sitt område. Spesielt for fotball er 

dette en stor oppgave for en mann alene, her bør det være flere. 

Idrettslaget var med i arrangering av Sandsdagene 2016, og leder og Jan Benny 

Nyborg hadde mye jobb med å få dette på plass. Hovedstyret takker alle som 

bidro til at dette ble gjennomført!  

Året 2016 har vært et år hvor vi har ‘høstet’ mye erfaring, og vi ser at 

samarbeidet og dialogen med undergruppene kunne vært enda tettere. 

Hovedstyret ønsker å ha en åpenhet og godt samarbeid med undergruppene i 

2017, og vi vil samtidig rette en takk for den innsatsen de har gjort i 2016 for å 

ha opprettholdt et godt aktivitetstilbud for barn og ungdom i Nord-Odal! 

 

Medlemskontingent 2016 

Antall medlemmer ved sammenslåing av idrettslagene var ca 1.000 stk. Disse 

skulle så registreres inn i nytt system. Dette har vært utfordrende å håndtere, 

og først i september 2016 ble medlemskontingent sendt ut. Dette ble stort sett 

sendt ut via e-post fra det nye systemet, og i hovedsak til spillere, lagledere og 

trenere. Innbetalt medlemskontingent er derfor mye lavere enn hva som er 

potensielt. Dessverre ble det ikke sendt ut noen betalingspåminnelse via post 

før 31.12.16, og regnskapet viser en lav inntekt fra dette. Vi håper at 



medlemmene har forståelse for at det har vært utfordringer med utsendelse av 

medlemskontingent i oppstarten, og at dem fortsatt ønsker å ha et 

medlemskap til Nord-Odal idrettslag i 2017. 

 

Samarbeidspartnere og sponsorer 

Hovedstyret vil på vegne av idrettslaget takke alle som har bidratt med midler 

og støtte i 2016. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med vår general 

sponsor Odal Sparebank, samarbeidspartner Eidsiva og andre sponsorer i 2017. 

Hovedstyret og idrettslaget vil jobbe for å oppfylle de forventinger og krav våre 

samarbeidspartnere har til oss. 

 

09.04.17, Sagstua 

Hovedstyret 

 

Linn Martinsen Bjerke Randi Merete Ødegård Bjørn Harald Bakkerud 
Leder    Nestleder   Kasserer 
 
Kristian Nygård  Siw Trøbråten  Jan Benny Nyborg 
Anleggsleder  Sekretær   Husleder 
 
Ronny Østmoen 
Sportslig leder   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


