HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2018
Hovedstyret har hatt følgene sammensetning:
Leder:
Økonomileder:
Nestleder
:
Ungdomsrepr:
Leder fotball:
Leder handball:
Leder ishockey:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Vararepresentant :

Bjarne Bekkeheien
Rune Haaland
Magnus Bjorland
Ruth Slettebø
Kjetil Nielsen
Trond Knutsen
Rune Petter Myre
Johan Vatne
Magne Mæland
Martin Oddsen

Møtevirksomhet
Hovedstyret har hatt 8 ordinære styremøter, og har behandlet 57 saker.
Ansatte i Nærbø IL
Daglig leder 100 % stilling, markedssjef 100% stilling og konsulent 100% stilling.
Medlemmer
Nærbø IL har nå 1616 medlemmer. Nedenfor vises en komplett oversikt over
medlemsmassen i Nærbø IL.
Alderstrinn

6-12

13-19

20+

Total

Fotball

321

79

114

514

Håndball

368

206

170

744

66

12

37

116

Curling

7

7

Mosjon
Seniorsport og
treningsrommet

33

33

32

32

Ishockey

Støttemedlemme/innaktive

0-5

1

170

Medlemmer totalt
1616
(i tabellen er aktive som er med i flere idretter talt to ganger – derfor litt høyere tall her)

Aktiviteten i Nærbø IL
Det er god aktivitet i idrettslaget, viser til egne årsmeldinger fra gruppene. Håndball, fotball og
ishockey har egne sportslige utvalg og alle 3 gruppene er representert ved sportslig leder i
hovedstyret. De to nye gruppene; basketball og innebandy trener på Bø skole. Begge gruppene har
foreløpig bare tilbud til eldre ungdom og voksne, blant annet på grunn av banekapasitet.
Curling administreres via administrasjonen da aktiviteten er forholdsvis lav. Det er i dag registrert
7aktive medlemmer i curlinggruppa. Ellers er aktiviteten på curlingbanen stort sett organisert
gjennom utleie.

Vi har ingen aktive medlemmer i kunstløp.
Seniorgruppa trener en gang i uken, manglende hallkapasitet på dagtid har medført at
gruppa er blitt noe redusert i løpet av året, men det er fremdeles en god gjeng som er i
aktivitet.
Treningsrommet ble utvidet og oppgradert i 2018. Vi har startet et prosjekt i samarbeid med
Folkepulsen der målet er å få flere inaktive i aktivitet.
Noen av de viktigste sakene hovedstyret har jobbet med i 2018:


Økonomi
o Månedsrapporter og økonomisk status er tema på alle hovedstyremøter. Det har
vært et utfordrende år økonomisk, blant annet for å nå budsjettene på
sponsormarkedet og på arrangement. Kostnadsstyring har vært tema gjennom
hele året og vi lander derfor på et tilfredsstillende resultat totalt sett for
idrettslaget.



Sportslig
o Sportslige ledere i håndball, fotball og ishockey er medlemmer av hovedstyret og
rapporterer om aktivitet i sine grupper. I løpet av 2018 har vi utvidet vårt sportslige
tilbud med to nye grupper. Basketball ble opprettet som ny gren på årsmøtet i
februar 2018 og innebandy ble opprettet som ny gren på ekstraordinært årsmøte i
juni 2018.



Anlegget
o Ombygging av hallen, utvidelse av treningsrom og nytt sosialt rom. Hovedstyret
vedtok den 4. juni 2018 økning i husleie til Nye Loen as med kr 15000 per måned
i forbindelse med Nye Loen AS sin utvidelse av låneramme for å finansiere
nevnte oppgraderinger som er vurdert å komme hele idrettslaget til gode.



Ishallen
o På grunn av krav fra Norges ishockeyforbund om nye vant i ishallen har styret i
løpet av 2018 utredet om det er grunnlag for videre drift av ishallen. Synkende
medlemstall kombinert med nye krav til investeringer har gjort at styret har utredet
hvilke kostnader som er knyttet til drift av ishallen. Investeringskostnader,

driftskostnader og driftsinntekter er kartlagt. Styret har brukt mye tid på denne
saken og det er nå vedtatt å innkalle til ekstraordinært årsmøte i løpet av mars
2019 for å avgjøre spørsmålet om investering i nytt vant og videre drift av ishallen.
Det er flertall i styret for å investere i nytt vant og drift av ishall fortsetter med ny
evaluering av aktivitetsnivå og medlemsmasse innen 3 år.


Barneidrett
o Det er oppnevnt en barneidrettsansvarlig i hovedstyret, styreleder innehar dette
vervet og barneidrett har vært tema på hovedstyremøtene. Barneidrettsansvarlig
har hovedansvar for at idrettslaget styrer i henhold til barneidrettsbestemmelsene.

Markedsarbeid
Vi har jobbet hardt gjennom hele året for å nå sponsorbudsjettet, vi nådde ikke målsettingen
helt, men vi har likevel hatt en god økning i sponsorinntektene fra 2017. Lokale sponsorer er
fremdeles lojale og i tillegg har vi i løpet av året knyttet til oss flere nye sponsorer. Vi har
fokus på å ha et attraktivt sponsornettverk i Nærbø Idrettslag. Opprykket til eliteserien har
hatt positiv innvirkning på markedsarbeidet, og vi arrangerer blant annet sponsortreff i
forbindelse med hver hjemmekamp i eliteserien.

Arrangement
Arrangementskomiteen har jobbet med følgende arrangement i løpet av 2018
- Torgdansen i juni
-

Beachfotball i forbindelse med Nærbødagene

-

Konsert med Return og Stagedolls

Arrangementene gav til sammen et positivt resultat på vel kr 200 000,- .

Anlegg
Anlegget er i bruk fra morgen til kveld. Samarbeidet med Nye Loen AS og vaktmester
fungerer bra. I 2018 har hallen blitt oppgradert med utvidelse eksisterende tribune, ny tribune
bak det ene målet, gulvet ble malt og ellers laget nytt lager til Tryggheim og Nærbø
Ungdomsskule. Treningsrommet ble utvidet for å gjøre plass til mer treningsutstyr, blant
annet et nytt spinningrom. Arbeid med nytt sosialt rom er også i gang, dette blir klart i løpet
av våren 2019. Det er lagt ned en stor dugnadsinnsats i forbindelse med dette arbeidet.
Vaktmester er med i anleggsutvalget og vi har således et godt samarbeid om vedlikehold og
planer for anlegget både utendørs og innendørs.
Anleggsutvalget jobber først og fremst med uteområdet og den delen av idrettslaget som
eies av Nærbø IL. Anleggsutvalget har utført en del nødvendig vedlikehold på anlegget.
Anleggsutvalget jobber videre med planlegging av oppgradering av kunstgressbaner,
fotballhall, utvidelse av eksisterende parkeringsplass m.m. Det er blant annet gjort avtale

med Hå kommune om et makebytte om deler av tomta ved Hå kulturtorg, dette for å lage en
tilfredsstillende adkomst til ny utvidet parkeringsplass på den gamle klubbhus tomta.

Kioskdrift
Det legges ned stor innsats både fra administrasjonen og ikke minst fra kioskutvalget og alle
som stiller på dugnad for at kiosken skal være et positivt innslag i idrettslaget. Kiosken har
over flere år levert gode resultater og hadde i 2018 en omsetning på kr 1 211 000,-. Kiosken
gav et overskudd på vel 512 000,-.

Innsatspokal
Hovedstyrets innsatspokal offentliggjøres og deles ut under årsmøtet 2018.

Hovedstyret 12.02.2019

