
 

  
 

 
 

 

 
HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2019 
 
Hovedstyret har hatt følgene sammensetning: 
 
Leder:   Bjarne Bekkeheien 

Økonomileder:  Rune Haaland 

Nestleder : Silje Askvik 

Forretningsutvikler Jon Ingar Mæland 

Leder fotball:  Kris Georgsen 

Leder handball:  Trond Knutsen 

Leder ishockey:  Martin Oddsen 

 
Vararepresentant: Morten Kvia 

Vararepresentant: Magne Mæland 

Vararepresentant: Stian Skarbøvik 

 
Møtevirksomhet 
 
Hovedstyret har hatt 8 ordinære styremøter, og har behandlet 54 saker. 
 

 
Ansatte i Nærbø IL 
 
Daglig leder 100 % stilling, markedssjef 100% stilling og konsulent 100% stilling.  
 
Medlemmer  
 
Nærbø IL har nå 1392 aktive medlemmer. Nedenfor vises en komplett oversikt over 
medlemsmassen i Nærbø IL.  
 

Alderstrinn  0-5 6-12 13-19 20+ Total 

Fotball   353 86 139 578 

Håndball  359 249 186 794 

Ishockey 1 52 20 64 137 

Innebandy  19 33 29 81 

Basketball   7 8 15 

Curling      7 7 

Mosjon       11 11 

Seniorsport og 
treningsrommet   8 57 65 

Støttemedlemme/innaktive       170 

Medlemmer totalt     1858 

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



 

  
 

 
 

 

 

 
 
Aktiviteten i Nærbø IL  

 
Det er stor aktivitet i gruppene med god rekruttering blant de yngste. God dugnadsånd blant 

foreldre sørger for engasjerte og dyktige trenere, lagledere og tillitsvalgte. Viser ellers til egne 

årsmeldinger fra gruppene håndball, fotball, ishockey og innebandy.  

Ekstra gledelig at innebandy viser stor vekst og at de i 2019 har utvidet sitt tilbud også gjelde 

trening i yngre klasser.  

Basketball trener i Bøhallen en gang i uken. Forholdsvis få medlemmer foreløpig men 

fremdeles god aktivitet i gruppa.  

Gladtrimmen trener fortsatt en gang i uken, medlemstallet i denne gruppa har vært 
synkende de siste årene på grunn ugunstige treningstider. Det er derfor positivt at 
Gladtrimmen nå har fått tilbake sine ordinære treningstider onsdag formiddag, og at 
medlemstallet igjen er stigende.  

Vi har en liten gruppe medlemmer som spiller curling – ellers er aktiviteten på curlingbanen 

organisert gjennom utleie.  

Gjennom et samarbeid med Folkepulsen tilbyr vi gratis trening for inaktive. Flere har 
benyttet seg av tilbudet og bruker treningsrommet og basistreningsrommet aktivt.  
 

 

 

Noen av de viktigste sakene hovedstyret har jobbet med i 2019:  
 

 

 Økonomi 
o Månedsrapporter og økonomisk status er tema på alle hovedstyremøter. Totalt 

ender idrettslaget på et solid overskudd på vel 750 000,-  
 

 Barneidrett 

o I oktober arrangerte vi en Barneidrettssamling der alle trenere og tillitsvalgte var 
invitert. Alf Ingve Berntssen holdt foredrag der tema var «Flest mulig – lengst 
mulig». Martin Egil Fuglestad v/fotballgruppa og Sirwan v/Hå kommune hadde et 
innlegg om inkludering og Rogaland Idrettskrets hadde et innlegg om 
barneidrettsreglementet. Dette var en positiv samling og planen er å avholde 
årlige barneidrettssamlinger.  

 

 Ishallen 
o Ekstraordinært årsmøte ble avholdt i mars 2019. Til behandling var spørsmålet 

om investering i nytt vant og videre drift av ishallen. Årsmøtets flertall stemte for å 
investere i nytt vant og videre drift av ishall med ny evaluering av aktivitetsnivå og 
medlemsmasse innen 3 år.  



 

  
 

 
 

 

o I løpet av sommeren 2019 ble nytt vant kjøpt inn og montert. I tillegg har 
hockeygruppa oppgradert garderober og ishall. Alt arbeid er gjort på dugnad.  

 

 
 
 
 
 

Markedsarbeid  
Det har vært en økning i sponsorinntekter også i 2019, selv om vi ikke nådde budsjett. 

Omorganiseringen etter årsmøtet i fjor har hatt positiv effekt, forretningsutvikler har jobbet 

tett sammen med markedssjef og har hatt flere møter med aktuelle sponsorer. Flere av 

møtene har ført til nye samarbeidspartnere. Markedssjef har også brukt mye tid ute på 

sponsorbesøk, både hos eksisterende samarbeidspartnere og potensielle nye 

samarbeidspartnere.  

Sponsortreffene i Bestaståvå i forkant av alle eliteseriekamper har vært godt besøkt, dette er 

en flott uformell arena der våre nettverkspartnere kan treffes. Gode dugnadsfolk sørger for at 

våre samarbeidspartnere får en god opplevelse før og under kamp.  

Nytt av året er at vi også har arrangert møtecup, et nettverkstreff der målet var at våre 

sponsorer skulle avtale møter med nye potensielle kunder og på den måten dra enda bedre 

nytte av vårt B2B nettverk. Totalt 86 nye møter ble avtalt i løpet av møtecupen.  

 

Arrangement 
Arrangementskomiteen har jobbet med følgende arrangement i løpet av 2019 

- Torgdansen i juni 

- Beachfotball i forbindelse med Nærbødagene 

- Romjulskonsert m/Ingenting og Heatseekers 

Arrangementene gav til sammen et positivt resultat på vel kr 155 000,-. I tillegg har gruppene 
fått overført penger for sin dugnadsinnsats.  

 

 

Anlegg  

Anlegget er i bruk fra morgen til kveld. Nærbø Ungdomsskule og Tryggheim skular bruker 
anlegget til fysisk aktivitet. Nærbø Ungdomsskule bruker i tillegg kiosken og Ståvå som 
kantine. Ellers er det fullt opp med aktivitet av idrettslagets medlemmer på de fleste 
aktivitetsflater både ettermiddager og i helger.  

Samarbeidet med vaktmester og Nye Loen AS fungerer bra. Vaktmester er med i 
anleggsutvalget og vi har således et godt samarbeid om vedlikehold og planer for anlegget 
både utendørs og innendørs.  

I løpet av 2019 er det gjort en stor jobb på anlegget utvendig. Øvre kunstgressbane er 
rehabilitert med ny kunstgressmatte. Området rundt kunstgressbanen og kunstgressløkkene 



 

  
 

 
 

 

er også oppgradert. I tillegg er det opparbeidet ny parkeringsplass på området mellom Hå 
kulturtorg og gressbanen. Her er det laget 150 nye parkeringsplasser. 
 
Bestaståvå ble ferdigstilt våren 2019 og benyttes blant annet til ulike sosiale tilstellinger for 
våre lag samt til møte- og kursvirksomhet. Det arrangeres i tillegg sponsortreff for våre 
nettverkspartnere i forkant av alle hjemmekamper i eliteserien.  
 
 
 
Kioskdrift 
Det har vært nok et godt år for kiosken, med en omsetning på kr 1 513 964,- i 2019 og et 
overskudd på vel 690 000,-. Overskuddet fordeles mellom gruppene som går dugnad og 
administrasjonen. Samarbeidet mellom Kioskutvalget, konsulent i administrasjonen og de 
dugnadsansvarlige på lagene fungerer bra og kiosken er åpen alle hverdager mellom 1700-
2100 samt i alle helger når det er aktivitet på anlegget.   
 
 
 
 
 
 
Hovedstyret 12.02.2019 
 
 
 
 
   

   
    


