
 

  
 

 
 

 

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2020 
 
Hovedstyret har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:   Bjarne Bekkeheien 

Økonomileder:  Gry Lea Knutsen 

Nestleder : Silje Askvik 

Forretningsutvikler Jon Ingar Mæland 

Leder fotball:  Kris Georgsen 

Leder håndball:  Trond Knutsen 

Leder ishockey:  Stian Skarbøvik 

 
Vararepresentant: Morten Kvia 

Vararepresentant: Magne Mæland 

Vararepresentant: Øyvind Midtbø 

 
Møtevirksomhet 
 
Hovedstyret har gjennomført 10 ordinære styremøter, og behandlet 45 saker. Flere av 
styremøtene har vært avholdt via Teams på grunn av koronasituasjonen.  
 

 
Ansatte i Nærbø IL 
 
Daglig leder 100 % stilling, markedssjef 100% stilling og konsulent 100% stilling.  
 
Medlemmer  
 
Nærbø IL har nå 1376 aktive medlemmer. Nedenfor vises en komplett oversikt over 
medlemsmassen i Nærbø IL.  
 

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

Fotball   302 127 89 518 

Håndball  309 218 134 661 

Ishockey 3 60 18 44 125 

Innebandy  27 23 20 70 

Basketball   9 3 12 

Curling      6 6 

Mosjon       11 11 

Seniorsport og treningsrommet   17 77 94 

Støttemedlemmer/inaktive      167 167 

Medlemmer totalt     1674 

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



 

  
 

 
 

 

Aktiviteten i Nærbø IL  

 
Året 2020 har vært preget av Covid-19 pandemien og alt den har medført. 12. mars 2020 ble 

all organisert aktivitet i idrettslaget innstilt. Gradvis ble det åpnet opp for aktivitet igjen 

utover våren og sommeren, men med strenge restriksjoner, krav om en-meters avstand, 

tilgang til antibac, begrensede treningsgrupper, egne kohorter og registrering av alle som 

deltar på trening og kamp.  

Trenere, lagledere og tillitsvalgte har stått på gjennom hele året for å tilpasse seg nye 

retningslinjer og har på en god måte gjort alt de har kunnet for å legge forholdene til rette for 

at barn og unge skulle ha en så god treningshverdag som mulig.  

Medlemsmassen har vært forholdsvis stabil i 2020. Noe frafall har det vært i etterkant av 

nedstenging, men frafallet i barne- og ungdomsavdelingene har ikke vært merkbart større enn 

normalt.  

Senioridretten har mer eller mindre stått på vent hele året. Senioridretten har ikke hatt unntak 

fra 1-meters regelen på banen, og en del lag har derfor avventet oppstart av organisert trening. 

Det har heller ikke vært avviklet kamper på seniornivå etter mars 2020. Unntaket har vært 

eliteserielaget i håndball, som har vært underlagt toppidrettens egne protokoller. 

Eliteserielaget har trent og spilt kamper som normalt siden juni, men de har vært underlagt et 

strengt smittevernregime.  

Nye Loen er normalt en populær samlingsplass for barn og unge i bygda. På grunn av strenge 

restriksjoner og krav om registrering av alle som har vært tilstede i anlegget har vi dessverre 

vært nødt til å stenge hallene og anlegget innendørs for alle som ikke har deltatt i organisert 

idrett. Kiosken har heller ikke vært åpen i denne perioden. Stengingen har medført at vi har 

mistet mye av det sosiale og det utenomsportslige samholdet i 2020.  

Lagene har ikke deltatt på turneringer, og det har vært svært begrenset hva som har vært tillatt 

av sosiale sammenkomster og tilstelninger. Hovedstyret vil likevel berømme alle trenere og 

tillitsvalgte som har stått på i denne perioden – de har vært tilpasningsdyktige og hele veien 

hatt fokus på å gjøre det beste ut av situasjonen for alle våre medlemmer.  

 

Permitteringer 

På grunn av at alle idrettslagets aktiviteter ble innstilt den 12. mars ble både administrasjon, 

trenere og spillere under kontrakt helt eller delvis permittert. Administrasjonen var tilbake for 

fullt i løpet av mai, mens permittering for spiller under kontrakt ble opphevet fullt i slutten av 

juni. Trenere under kontrakt startet opp igjen etter hvert som aktiviteten startet for fullt.    

Hovedstyret vil takke alle som dessverre ble permittert i perioder - helt eller delvis - for 

positiv forståelse. Alle har utvist samarbeidsevne og fleksibilitet utover det vi kunne forvente.  

 

Økonomi 

Til tross for at inntektene i 2020 totalt sett har vært en del lavere en budsjettert har idrettslaget 

klart seg godt gjennom dette året. Mindre aktivitet har medført lavere kostnader. Vi har lojale 

samarbeidspartnere, vi har mottatt økonomisk kompensasjon fra regjeringens krisepakker og 



 

  
 

 
 

 

vi har i tillegg mottatt økonomisk støtte fra de lokale bankene sine fond. Økonomi har vært 

fokus gjennom hele året, og vi har vært forsiktige med større investeringer da det fremdeles er 

usikkerhet rundt når vi er tilbake i normal drift.  

 
Markedsarbeid  
Det var i 2020 budsjettert med en relativt stor økning i sponsorbudsjettet. Vi nådde ikke budsjett, men 

i et spesielt år er vi likevel fornøyd med at vi totalt sett øker sponsorinntektene sammenlignet med 

2019. Dette viser at det gjøres mye godt markedsarbeid i klubben. På grunn av Covid-19 situasjonen 

har det vært vanskelig å gjennomføre nettverkstreff på den måten vi hadde planlagt, og det har også 

vært begrenset møteaktivitet på grunn av strenge restriksjoner hos mange bedrifter.  

Både nye og eksisterende sponsorer gir gode tilbakemeldinger til klubben om den jobben som gjøres 

og de er positive til å fortsette samarbeidet videre. Målet er fremdeles at Nærbø Idrettslag skal være et 

attraktivt nettverk for alle våre samarbeidspartnere. Dette er et viktig fokus for hovedstyret.  

 

Anlegg  

Også i 2020 er det gjort en del oppgraderinger på anlegget. Vi har blant annet etablert en flott 

lekeplass/aktivitetspark, finansiert med midler Ragnvald Skjærpe fondet samt midler fra 

Sparebankstiftinga Time og Hå og Sparebankstiftelsen Sr-Bank. Området er blitt et populært mål 

både for barnehager på dagtid, for lag som har ulike aktiviteter i forbindelse med trening og ikke 

minst for de minste som er på besøk i anlegget under kamper og treninger.  

 

Daglig leder 

Vår daglige leder gjennom de siste 7 årene, Helene Bjørnsen, valgte i november 2020 å søke nye 

utfordringer utenfor idrettslaget. Hovedstyret takker Helene for en fantastisk innsats gjennom disse 

årene. Helene har vært en viktig del av idrettslagets positive utvikling etter at hun begynte, og 

usedvanlig godt likt. Hovedstyret vil savne samværet med Helene. Samtidig ønsker vi henne lykke til 

med nye utfordringer! 

Mot slutten av 2020 arbeidet Arbeidsutvalget i hovedstyret for ansettelse av ny daglig leder. Det kom 

inn ca 30 søknader, og av disse lyktes vi med å ansette vårt førstevalg på listen, Toini Underhaug. Hun 

tiltrådte stillingen den 18. januar 2021, og vi har stor tro på at idrettslaget vil nyte godt av Toinis 

kompetanse og erfaringsbakgrunn. Hovedstyret ønsker henne velkommen, og lykke til med veien 

videre.   

 
 
 
 
Hovedstyret xx.xx.2020 
 



 

  
 

 
 

 

 
 
 
   

   
    


