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Møtereferat	årsmøte	2015	

Sted:	Klubbhuset	
Dato:	6.	april	2016	
	
Sak	1) Godkjenne	stemmeberettigede.	
Info:		
Kommentarer:	Totalt	antall	tilstede:	29	stykker	
Forslag:	Alle	fremmøtte	er	stemmeberettiget	
Vedtak:	Godkjent	
	
Sak	2) Godkjenne	innkalling,	sakliste	og	forretningsorden.	
Kommentarer:	Kommentarer	til	innkalling:	Ingen.	
Kommentar	til	sakliste:	En	i	salen	påpekte	at	idrettslaget	vurderer	å	bryte	med	Aasen	
Sparebank	som	hovedsponsor,	og	at	dette	dukket	opp	etter	at	fristen	for	innmelding	av	
saker	til	årsmøtet	gikk	ut.	Det	ble	derfor	ytret	ønske	om	at	denne	saken	kunne	bli	tatt	
opp	på	årsmøtet.	
Svar:	Dette	er	en	vanlig	styresak,	og	ikke	en	sak	for	årsmøtet,	men	hvis	årsmøtet	vurdere	
saken	så	alvorlig	at	det	skal	tas	opp	som	en	egen	sak	gjør	vi	det.	Årsaken	til	at	vi	
vurderer	å	bryte	med	Aasen	Sparebank	er	at	vi	ønsker	å	inngå	en	ny	avtale	med	en	
sponsor	som	Aasen	Sparebank	ikke	tillater	at	vi	benytter.		
Det	ble	stemt	om	saken	skulle	tas	opp	i	årsmøtet:	9	stemte	for,	20	stemte	mot.	Saken	tas	
ikke	opp	i	årsmøtet.	
Kommentarer	til	forretningsorden:	Ingen.	
Forslag:	Innkalling,	sakliste	og	forretningsorden	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Sak	3) Velge	dirigent,	referent,	samt	2	medlemmer	for	å	signerer	protokoll.	
Forslag:		
Dirigent:	Kjell	Olav	Einarsve	
Referent:	Tron	Vedul	Tronstad	
Underskriver	1:	Torbjørn	Nyborg	
Underskriver	2:	Knut	Evenhus	
Vedtak:	Godkjent	
	
Sak	4) Behandle	idrettslagets	årsberetning	og	gruppeårsmeldinger.	
Info:	Hovedlaget:	
Kjell	Olav	Einarsve	gikk	gjennom	årsberetningen	for	hovedlaget	(se	vedlegg	1).	
Kommentarer:	Ingen	
	
Info:	Fotballavdelingen:	
Vegard	Hovdal	gikk	gjennom	årsberetningen	for	fotballavdelingen	(se	vedlegg	2).	
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Kommentarer:	Det	ble	ikke	nevnt	at	vi	hadde	en	representant	på	kretstinget.	Svar:	
Dette	blir	lagt	til	før	årsberetningen	godkjennes.	
	
Info:	Friidrett/Idrettsskole:	
Anton	Bryhn	gikk	gjennom	årsberetningen	for	friidrett/idrettsskole	(se	vedlegg	3).	
Kommentarer:	Ingen	
	
Info:	Håndballavdelingen:	
Marta	Myhr	gikk	gjennom	årsberetning	for	håndballavdelingen	(se	vedlegg	4).		
Kommentarer:	Feil	antall	gutter	i	2008-kullet.	Det	ble	også	deltatt	på	en	
håndballturnering	på	Skatval.	Svar:	Dette	rettes	opp	før	årsberetningen	godkjennes.	
	
Info:	Skiavdelingen:	
Jostein	Øien	gikk	gjennom	årsberetning	for	skiavdelingen	(se	vedlegg	5).	
Kommentarer:	Høgseterrennkomiteen	ble	ikke	nevnt.	Svar:	Disse	legges	til	før	
årsberetningen	godkjennes.	
Det	er	imponerende	resultat	i	skiavdelingen,	med	blant	annet	midt-norsk	mester	og	
kretsmestere.	Meget	bra!	
	
Info:	Stokkvola	tusenårssti:	
Per	Olav	Skjesol	gikk	gjennom	årsberetning	for	Stokkvola	tusenårssti	(se	vedlegg	6).	
Kommentarer:	Ingen	
	
Info:	Treningssenteret:	
Lovise	Røbergvik	gikk	gjennom	årsberetning	for	treningssenteret	(se	vedlegg	7).	
Kommentarer:	Ingen	
	
Info:	Trimavdelingen/Husstyre:	
Torbjørn	Nyborg	gikk	gjennom	årsberetningen	for	trimavdelingen	og	husstyret	(se	
vedlegg	8).		
Kommentarer:	Ingen	
	
Forslag:	Årsberetningene	godkjennes	etter	at	kommentarpunktene	blir	rettet.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Sak	5) Behandle	idrettslagets	og	gruppenes	regnskap	i	revidert	stand.	
Info:	Hovedlagets	regnskap:	
Katrine	Selven	gikk	gjennom	regnskapet	for	hovedlaget	(se	vedlegg	9).		
Kommentarer:	Hva	er	andre	kostnader	på	22	844,64	kroner?	Svar:	Disse	pengene	har	
gått	til	blomster,	utgifter	til	årsmøtet,	ski	til	skolen,	fire	stykker	som	har	vært	på	
søknadsskrivekurs,	og	noe	til	kunstgressbanen.	Kunstgressbane-summen	stammer	fra	
en	regning	som	kom	etter	at	regnskapet	for	banen	ble	gjort	ferdig.	Disse	kan	muligens	
betales	tilbake	fra	fotballavdelingen.	
Kommentar	fra	revisor:	Generelt	god	kvalitet	og	regnskapet	anbefales	godkjent.	
Forslag:	Hovedlagets	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
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Info:	Fotballavdelingen:	
Øyvind	Evenhus	gikk	gjennom	regnskapet	for	fotballavdelingen	(se	vedlegg	10).	
Kommentarer:	Hva	ligger	i	forsikring?	Deler	av	forsikringen	for	klubbhuset	inngår	i	
denne	summen.	
Renteinntektene	ser	små	ut.	Det	anbefales	å	undersøke	om	det	kan	fås	bedre	
rentebetingelser	i	banken.	
Kommentar	fra	revisor:	Noen	regnskapsføringstekniske	tilbakemeldinger	ble	gitt,	men	
ingen	endringer	var	nødvendig.	Anbefales	godkjent.	
Forslag:	Fotballavdelingens	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Info:	Friidrett/Idrettsskole	
Anton	Bryhn	gikk	gjennom	regnskapet	for	friidrett/idrettsskole	(se	vedlegg	11).	
Kommentarer:	Ingen	kommentarer	fra	årsmøtet.	
Kommentarer	fra	revisor:	Kommentar	til	ett	bilag	som	ser	ut	til	å	høre	til	skiavdelingen.	
Ingen	endringer	nødvendig.	Anbefales	godkjent.	
Forslag:	Friidrett/Idrettsskoles	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Info:	Håndballavdelingen:	
Marta	Myhr	gikk	gjennom	regnskap	for	håndballavdelingen	(se	vedlegg	12).	
Kommentarer:	Ingen	kommentarer	fra	årsmøtet.	
Kommentarer	fra	revisor:	Én	regnskapsføringsteknisk	tilbakemelding.	Ingen	endringer	
nødvendig.	Anbefales	godkjent.		
Forslag:	Håndballavdelingens	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Info:	Skiavdelingen:	
Torbjørn	Nyborg	gikk	gjennom	regnskap	for	skiavdelingen	(se	vedlegg	13).		
Kommentarer:	Under	lotteri	og	annet	ligger	det	også	en	forsikringsutbetaling	etter	
skader	på	skihytta	og	tråkkemaskina.	Det	ble	også	ytret	ønske	om	at	skiavdelingen	ser	
på	muligheter	for	å	hente	erfaringer	hos	andre	og	se	om	vedlikeholdskostnadene	på	
tråkkemaskina	kan	reduseres.		
Kommentarer	fra	revisor:	Anbefales	godkjent.	
Forslag:	Skiavdelingens	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Info:	Stokkvola	tusenårssti	
Per	Olav	Skjesol	gikk	gjennom	regnskapet	for	Stokkvola	tusenårssti	(se	vedlegg	14).	
Kommentarer:	Ingen	kommentarer	fra	årsmøtet.	
Kommentarer	fra	revisor:	Anbefales	godkjent.	
Forslag:	Stokkvola	tusenårsstis	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Info:	Treningssenteret:	
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Jørgen	Reitan	gikk	gjennom	regnskapet	for	treningssenteret	(se	vedlegg	15).	
Kommentarer:	Ingen	kommentarer	fra	årsmøtet.	
Kommentarer	fra	revisor:	Lønnskostnadene	bør	dokumenteres	bedre.	Ingen	endringer	
trengs.	Anbefales	godkjent.	
Forslag:	Treningssenterets	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Info:	Trimavdelingen/Husstyre	
Torbjørn	Nyborg	gikk	gjennom	regnskap	for	trimavdelingen/husstyre	(se	vedlegg	16).	
Kommentarer:	Hvorfor	får	trimavdelingen	LAM?	Svar:	Dette	er	en	fordelingsnøkkel	
som	idrettslaget	har	for	at	trimavdelingen	skal	støtte	de	andre	avdelingene.	
Kommentarer	fra	revisor:	Anbefales	godkjent.	
Forslag:	Trimavdelingen/Husstyrets	regnskap	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Sak	6) Behandle	forslag	og	saker	

a. Organisasjonsendring	–	Trim		
Info:	Hovedlaget	foreslår	at	trimavdelingen	legges	ned.	Skiavdelingen	tar	over	
ansvarsoppgavene	som	trim	har	hatt.	Husstyret	må	erstattes	av	en	egen	
gruppe	som	arbeidsutvalget	finner.		
Kommentarer:	Torbjørn	Nyborg	ble	takket	for	lang	og	tro	tjeneste	med	
håndtrykk	og	applaus.	
Forslag:	Trimavdelingen	legges	ned.	
Vedtak:	Godkjent	
	

b. Godkjenne	lovnorm	
Info:	NIF	har	kommet	med	en	ny	lovnorm	som	alle	idrettslag	må	godkjenne.		
Kommentarer:		
Det	bør	legges	ut	en	link	til	lovnormen	ved	siden	av	organisasjonsplanen	vår	
på	hjemmesida.	Svar:	Dette	skal	bli	gjort.		
Det	står	i	lovnormen	at	minstesum	per	medlem	skal	være	100	kroner,	noe	
som	kan	gå	mot	vår	familiekontingent.	Svar:	Det	står	per	medlem,	noe	vi	
tolker	til	at	familiemedlem	er	ett	medlemskap.	Hvis	ikke	dette	stemmer	blir	
det	vanskelig	å	sende	ut	familiekontingent.		
Arbeidsutvalget	bør	undersøke	dette	nærmere,	og	hvis	det	er	slik	at	hver	
person	må	betale	minst	100	kroner,	må	vi	endre	familiekontingenten	vår.	Se	
for	øvrig	Sak	7.	
Forslag:	Lovnorm	fra	NIF,	vedtatt	av	idrettsstyret	22.	oktober	2015,	
godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	

Sak	7) Fastsette	medlemskontingent	2017	og	treningsavgifter	
Info:	Hovedlaget	foreslår	å	øke	alle	kontingentene	med	50	kroner.	I	tillegg	foreslås	det	at	
alle	avdelingene	kan	fastsette	treningsavgifter	selv.		
Kommentarer:	Hvis	lovnormen	gir	føringer	som	vi	må	følge	i	forhold	til	
familiekontingent,	må	vi	gjøre	større	endringer.		
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Vi	kan	godkjenne	forslaget	med	forbehold	om	at	lovnormen	ikke	sier	noe	annet.	Hvis	
den	gjør	det	må	vi	ta	et	ekstraordinært	årsmøte	der	medlemskontingent	blir	tatt	opp.	
Arbeidsutvalget	undersøke	saken	videre.	
Forslag:		
1)	Kontingenten	for	2017	blir:	
Barn/Pensjonister/Uføre:		 150	kroner	
Enkel	voksen:		 	 200	kroner	
Familie:		 	 	 300	kroner	
2)	Alle	avdelinger	kan	fastsette	treningsavgifter	selv.	
Vedtak:		
1)	Godkjent,	med	forbehold	om	at	lovnormen	ikke	overstyrer	familiekontingenten	
2)	Godkjent	
	
Sak	8) Behandle	idrettslagets	organisasjons-	og	strategiplan	
Info:	Hovedlaget	har	kommet	med	forslag	til	endringer	i	både	organisasjons-	(vedlegg	
17)	og	strategiplan	(vedlegg	18).	Disse	ble	gjennomgått	på	årsmøtet	av	Kjell	Olav	
Einarsve.	
Kommentarer:		
Organisasjonsplan:	
Hva	inngår	i	sponsoravtaler?	Det	er	tungvint	at	alle	avtaler	må	gjennom	arbeidsutvalget.	
Svar:	Vi	kan	se	på	teksten	her	og	arbeidsutvalget	endrer	eventuelt	denne	sammen	med	
hovedstyret.	
Æresmedlemmer	har	hittil	hatt	gratis	medlemskontingent,	noe	som	burde	inn	i	
organisasjonsplanen.	Svar:	Dette	tas	til	etterretning	og	legges	til	som	et	eget	punkt.	
Burde	vi	hatt	med	et	punkt	om	kampfiksing?	Det	kan	være	store	penger	det	snakkes	om,	
og	et	økende	problem	på	verdensbasis.	Svar:	Vi	inkluderer	et	punkt	der	kampfiksing	tas	
med.		
Strategiplan:	Trim	må	fjernes	fra	punkt	4.1.	Svar:	Dette	skal	vi	gjøre.	
Forslag:	Endringene	i	organisasjons-	og	strategiplan	godkjennes	med	de	overnevnte	
endringene.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Sak	9) Valg	
Info:	Følgende	forslag	ble	lagt	fram	fra	valgkomiteen:	
Fotballavd:	
Leder:	Franck	Ude	(2år,	leder	1	år),	erstatter	Vegard	Hovdal.		
Nestleder:	Stig	Rønning	(1	år),	erstatter	Anette	Aas	
Kasserer:	Hege	Røsdal	(2	år),	erstatter	Øyvind	Evenhus	
Sekretær:	Elin	Ringen	(1	år),	erstatter	Jennifer	Pedersen	Vedul	
Styremedlemmer:	

- Kjell	Asle	Slettvold	(2	år),	erstatter	Kristoffer	Vordal	
- Linda	Opheim	Saugestad	(2	år),	erstatter	Magni	Ude	

	
Treningssenteret:		
Leder:	Ann	Cathrin	Fossum	(2	år,	leder	1	år),	erstatter	Lovise	Røbergvik.	
Håvard	Husby	og	Hilde	Hegge	går	ut.	
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Friidrett:		
Leder:	Anton	Bryhn	(2	år,	leder	1	år),	gjenvalg	
Styremedlemmer:	

- Kristin	Christiansen	(2	år),	erstatter	Ann	Cathrin	Fossum	
- Roger	Bollerud	(2	år),	erstatter	Verner	Juliussen	
- May	Britt	Kirknes	(2	år),	erstatter	Øyvind	Kolbrek	
- Jørgen	Alstad	(2	år),	erstatter	Karin	Marie	Pedersen	
- Karin	Nordaune	(2	år),	erstatter	Elin	Ringen	

	
Håndballavdelingen:	
Leder:	Marta	Myhr	(1	år),	gjenvalg	
	
Skiavdelingen:	
Leder:	Jostein	Øien	(leder	1	år),	gjenvalg	
Nestleder:	Kjersti	Husby	(2	år),	gjenvalg	
Styremedlem:		

- Trond	Roar	Almlid	(2	år),	gjenvalg	
- Hanne	Dahl	(2	år),	erstatter	Roar	Nordheim	

	
Stokkvola	tusenårssti:	
Leder:	Per	Olav	Skjesol	(leder	1	år),	gjenvalg	
Styremedlemmer:		

- Gaute	Evenhus	(2	år),	gjenvalg	
- Trond	Revhaug	(2	år),	gjenvalg	

	
Høgseterrennet:	
Kjersti	Husby	(2	år),	gjenvalg	
	
Webansvarlig:	
Tron	Vedul	Tronstad	(2	år),	gjenvalg	
	
Arbeidsutvalg:	
Leder:	Kjell	Olav	Einarsve	trekker	seg.	Ingen	erstatter	funnet.	
Nestleder:	Gaute	Evenhus	(2	år),	gjenvalg	
Styremedlemmer:	Tron	Vedul	Tronstad	(2	år),	gjenvalg	
	
Revisorer:	
Terje	Skjesol	(2	år),	gjenvalg	
	
Valgkomité:	
Ronny	Berg	(2	år),	erstatter	Grete	Lillenes	
	
Nytt	hovedstyre	består	av:	
Leder:	Ingen	erstatter	for	Kjell	Olav	Einarsve	
Nestleder:	Gaute	Evenhus	
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Kasserer:	Katrine	Selven	
Styremedlemmer:	

- Tron	Vedul	Tronstad	
- Stine	Berg	
- Jostein	Øien	
- Marta	Myhr	
- Anton	Bryhn	
- Per	Olav	Skjesol	
- Franck	Ude,	erstatter	Vegard	Hovdal	
- Ann	Cathrin	Fossum,	erstatter	Lovise	Røbergvik	(før	Hovdal).	

	
Vara:	Thore	Tvete	
	
Kommentarer:	Nestleder,	Gaute	Evenhus,	går	inn	som	midlertidig	leder	fram	til	
ekstraordinært	årsmøte	som	vi	må	avholde	før	sommeren	for	å	få	konstituert	ny	leder.		
Arbeidsutvalget	bør	se	på	muligheten	for	å	ansette	en	daglig	leder	som	kan	avlaste	
lederen	med	mange	arbeidsoppgaver.	Svar:	Dette	er	en	så	stor	sak	at	vi	må	ha	det	som	
egen	sak	på	et	årsmøte.	Dette	kan	eventuelt	tas	opp	på	ekstraordinært	årsmøte.	
Forslag:	Alle	forslagene	fra	valgkomiteen	godkjennes,	og	vi	har	ekstraordinært	årsmøte	
før	sommeren	for	å	konstituere	ny	leder.	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
	
Signaturer:	
	
	
	
_______________________________________		 	 _______________________________________	
Sted/Dato	 	 	 	 	 	 Sted/Dato	
	
	
_______________________________________		 	 _______________________________________	
Torbjørn	Nyborg	 	 	 	 	 Knut	Evenhus	
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Leder : Kjell Olav Einarsve  

Nestleder: Gaute Evenhus  

Sekretær: Tron Vedul Tronstad 

Kasserer: Katrine Selven  

Styremedlem: Stine Berg  

Vara: Jon Hiberg  

Vara: Thore Tvete  

Møter:  

Hovedstyret har avholdt 10 møter og 3 møter i Arbeidsutvalget. Møtesaker har bla. vært 

organisering og drift i laget , Klubbhus , Kunstgressanlegg.  

Hjemmesiden:  

Denne fungerer bra . Vi har link til alle sponsorer som ønsker det og det er lett for oss å legge 

ut informasjon.  

Oppfordrer alle til å følge med på informasjon om lagets aktiviteter som blir lagt ut her.  

Kontingent.  

IL Aasguten skal ha kontingent av alle som skal trene på Treningssentret da de må være 

medlem før de kan melde seg inn i sentret. Dette hjelper oss litt med å få opp antallet 

medlemmer samt at vi har en aktiv kasserer som følger opp. Viktig at alle som er med på 

aktiviteter er medlem.  

Profilering:  

Det har vært salg av skiklær og annet klubbtøy, vi fornyet avtalen med Hummel og har 

samtidig inngått en ny avtale med Coop Frosta.  

Anlegg:  

Fjellet: Det er gjort svært mye forbedringer både i turløyper og i lysløypa , det har også vært 

snakk om Snø produksjon i en del av Lysløypa.  

Gressbanen : BLE TIL Kunstgressbane.  

Stallmyra : Her fikk vi drenert og kjørt på masse fra Gressbanen , slik at mye av 

høydeforskjellen er jevnet ut. Frø er sådd i ,og videre litt jobb i 2016 med bla. ballfangernett. 

Klubbhuset:  

Ledige lokaler blir nå brukt til møterom for Idrettslaget samt at vi har litt utleie . 

Økonomi:  

Lagets økonomi må kunne betegnes som god.  

Takket være Ildsjeler som jobber godt , sponsorer , støtte fra det offentlige gjennom LAM –

midler, Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Og støtte fra privatpersoner.  

Alle lagets regnskap blir ført av Kjell Stokkan på Åsen Regnskapslag.  

Sluttkommentar:  

Arbeidsutvalget ønsker å takke tillitsvalgte i laget for innsatsen i året som har gått , både de 

som nå velger å avslutte sitt verv og de som ønsker å være med videre. Det jobbes godt i alle 

avdelinger ,slik at det er muligheter for å aktivisere både liten og stor i IL Aasguten.  

Vedlegg 1
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En stor takk til alle frivillige, trenere, loddselgere, waffelsteikere, Kunstgressbanebyggere, 

løypearbeidere både sommer og vinter , og alle som tar store og små tak for at alt skal 

fungere.  

Åsenfjord 3. April 2016 

For Arbeidsutvalget  

Leder  

Kjell Olav Einarsve.  
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Årsberetning 2015 

IL Aasguten fotball 

Styret: 

Leder: Vegard Hovdal 

Kasserer: Øyvind Evenhus 

Sportslig leder:       Mats Jørgen Nesjø / Kristoffer Vordal 

Materialforvalter:   Magni Ude 

Sekretær: Jennifer Boneng 

Anlegg: Anette Aas 

Styrets arbeid: 

Det er avholdt 10 styremøter. 

Styret har hatt en deltager på de fleste hovedlagsmøter. 

Det er gjennomført dugnader med salg av ildtopper, julestjerner og pizzalotteri. 

Overordnede mål for sesongen 2015: 

“Flest mulig, lengst mulig”. 

- Tilrettelegge og skape ei trygg, positiv ramme rundt og i trenings-/kampsituasjon. Alle 

spillere skal føle at de har en trener og lagkontakt(er), vi skal stille med dommere til 

kamper, ha like drakter og tilfredsstillende anlegg og utstyr.  

- Skape godt miljø og gode opplevelser for spillere og foresatte. 

- Få sendt minst en dommer på rektrutteringsdommer-kurs. 

- Gi tilbud om trenerkurs 

Aktivitet 

Det ble arrangert grendakamper og knøtteturnering. Det ble satt sammen en 

grendakampkomite for å planlegge og gjennomføre det hele. Komiteen besto av Franck 

Harald Ude, Aud Iren Grangård, Stig Atle Aas og Per Ove Opheim, i tillegg til styret.  

Grendakampene ble arrangert tidligere enn vanlig pga kunstgressprosjektet. 

Mange lag har deltatt på cup. Bla. Storsjøcup,  Ørlandcup og knøtteturneringer.  Noen lag har 

deltatt på flere cuper. 
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Vi har hatt to trenere på kurs, en spiller på keperkurs og et styresmedlem på lederkurs.  

Vi har hatt 12 lag og 160 spillere. 

14 dommere. 

Vi har også hatt en representant, Franck Harald Ude, på kretstinget. 

Økonomi 

Se årsregnskap. 

 

Inntektene kommer fra spilleravgifter, dugnader, sponsorer og div. støtteordninger.  

 

Takk! 

 

Fotballen takker alle bidragsytere, dugnadsfolk og ildsjeler for støtten i sesongen 2015. 

Takket være deres frivillighetsarbeid er det mulig å praktisere fotball under trygge og gode 

rammer i Il Aasguten. Takk!  

 

 

For Fotballavdelingen 

 

Vegard Hovdal 
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I.L. Aasguten,Friidrettsavdeling 2015 

Styrets sammensetning i 2015 har vært: 

Leder: Anton Bryhn 
Nesteleder: Elin Ringen 
Sekretær: Karin Marie Pedersen 
Kasserer: Øyvind Kolbrek 
Styremedlemmer: Verner Juliussen og Anita Løkken. 

I tillegg stilte tidligere medlemmer av friidrettsstyret velvillig opp på våre 
arrangementer.  

Allidrett 
Periodene januar til april og august til desember arrangerte vi Allidrett en gang i uka 
for barn under skolealder. Fra høsten 2014 ble det justert til barn f.o.m 3 år.  

Idrettsskole 
Friidretten har gjennomført idrettsskole fra september til desember og fra januar til 
april i 2015. Dette er for barn fra 1. – 4. klasse. På idrettsskolen får barna prøvd 
forskjellige aktiviteter bl. Ski, fotball, håndball, skyting, taekwondo, turn. osv.  

Nøtteløpet 
Første lørdag i mai arrangerte vi det tradisjonelle Nøtteløpet, et kretsløp med deltakere 
fra mange Idrettslag. I 2015 arrangerte vi samme dag også «KnøtteNøtte», for barn 
under 7 år I år som i fjor ble arrangementet avholdt ved skihytta i Møssingdalen.  

Åsenkarusellen (ÅK)  
Gjennom sommerhalvåret arrangerte vi den tradisjonelle Åsenkarusellen med veldig 
god deltakelse. Friidrettsstyret valgte å ikke ha Åsenkarusell Pluss i 2015 pga dårlige 
deltagelse de siste årene. I 2015  gjennomførte vi 2 friidrettsøvelser og 4 løp.  

St.Olavsloppet 
I 2015 arrangerte vi også St.Olavsloppet. Målgang i 2015 var Østersund og våre to 
vekslingsstasjoner i Fættenfjord og Åsen sentrum falt dermed på en onsdag.  
Vekslingen i Åsen sentrum ble plassert ved innkjøpslaget og fungerte bra! 
IL Aasguten stilte med 50 løpere og over 50 medhjelpere hjalp til den dagen «Loppet» 
gikk igjennom Åsen.  
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Deltagere i ulike arrangement i løpet av 2015 
 
 

Arrangement Alderspenn Antall deltagere 
Idrettsskolen 6 – 10 år 86 (41 + 45) 
Åsenkarusell 1 – 40 år 94 
Allidrett 0 – 6 / 3 – 6 60 (30 + 30) 
Nøtteløpet 7 – 16 år 24  
Knøttenøtte 0 – 6 år 33 
St.Olavsloppet 10 – 100 50 
TOTALT   347 
 
 

 Friidrettstyret vil takke trenere fra ulike avdelinger i IL Aasguten som har bidratt 
til både Allidrett, Åsenkarusell og Idrettsskolen. Uten deres hjelp hadde det ikke 
vært mulig å få gjennomført det vi har gjort i 2015.  

 Takk til foreldre i Åsen som har vært foreldrehjelp og bistått på arrangementer. 
 Vi takker også Åsen skytterlag, Skøynar Orientering og 4H som har bidratt med 

trenere.  
 Takk til de godt og vel 50 personer som hjalp til under gjennomføring av 

vekslingene på St.Olavsloppet i Åsen Sentrum og Fættenfjord.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsen 21.04.2016 
 
 
________________________________ 
Anton Bryhn 
Leder Friidretten IL Aasguten 



Respekt 
Samhold 
Trivsel IL Aasguten

I.L. Aasguten, Håndball 2015 

Styret i håndballavdelingen har i 2015 bestått av: 

Leder: Marta Myhr 
Kasserer: Lene Grenne 
Styremedlem: Renate Hovdal 

Styret har hatt 2 styremøter og jevnlig kontakt på facebook. 

Lagene 
Håndballavdelingen for I.L. Aasguten har for sesongen 2015/2016 bestått av 
minihåndball, med totalt 43 spillere fordelt på 3 årskull. 
Årskull -06: 19, spillere, 9 gutter og 10 jenter 
Årskull -07: 13 spillere, 5 gutter og 8 jenter 
Årskull -08: 11 spillere, 7 gutter og 4 jenter 

Alle lagene har hatt 1 trening pr uke. 06 modellene trente i Frostahallen, mens -07 og -
08 har trent i gymsalen.  

Minihåndballturneringer 
Lagene har deltatt på 5 minihåndballturneringer, 2 på våren og 2 på høsten. Vi har vært 
på Frosta, Levanger, Skogn, Stjørdal (Remyra) og Skatval.  

Dugnad 
Vi har hatt eggsalg 2 ganger pr sesong, en runde før jul og en før påske. 

 Håndballstyret vil rette en stor takk til dere som har stilt opp som trenere og
hjelpetrenere sesongen 2015/2016.

 Takk til styremedlem Renate Hovdal for perioden og dommerkontakt Per Birger
Mossing.

 Takk til familie og venner som kommer på turneringene å ser og heier på oss.

For Håndballavdelingen 

Marta Myhr 
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Årsmelding	Skiavdelingen	sesongen	2015/2016	

Styret	har	bestått	av	
Leder:		 Jostein	Øien	
Nestleder/	Kasserer:		 													Kjersti	Husby	
Løypeansvarlig:	 Trond	Roar	Almlid	
Sportslig	leder:																																					Torbjørn	Ekle	
Stadion/kjøkkenansvarlig:															Bjørnar	Langlid	
Styremedlem:	 													Roar	Nordheim	
Utleie	av	skihytta: Jostein	Øien	

Styret	har	hatt	7	styremøter	og	ett	planleggingsmøte	med	klubbene	i	Levanger.	
Vi	var	teknisk	arrangør	for	Levangerkarusellen.	
Vigdis	Einangshaug	er	representant	i	NTS	(Teknisk	kommite)	
Høgserterrennet:	Kjersti	Husby,	Olav	Nonstad	og	Per	Arne	Opheim	

Arrangementer	
Duathlon	Stokkvola	opp	ble	arrangert	den1.september.	Ca	75	deltagere	syklet	og	løp	til	
toppen,	fordelt	på	knøtt,	trim	og	konkurranse.	Prøvde	for	første	gang	med	
speakertjeneste	på	skihytta,	med	forbindelse	til	toppen.	Kan	godt	si	vi	har	litt	å	gå	på	
der.	
Kretsrenn/NTE-cup	ble	avholdt		2.januar.	Rennet	måtte	flyttes	til	Selbuskogen	Skisenter	
pga	lite	snø.	Flyttinga	fungerte	godt	og	vi	fikk	gode	tilbakemeldinger	fra	løpere,	ledere	
og	skikrets.	God	deltagelse	med	i	underkant	av	200	utøvere.	
Levangerkarusellrennet	ble	vel	gjennomført	20.januar	med	ca	150	deltagere.	
Alle	klubbrennene	ble	gjennomført.	Med	totalt	75	deltager.	Veldig	godt	fornøyd.	
En	spesiell	takk	til	de	som	er	oppsatt	for	å	hjelpe	til.	Ble	noen	flyttinger	av	renn	i	vinter,	
men	sjelden	at	noen	ikke	møtte.	
Høgseterrennet	gikk	som	planlagt	28.februar,	under	meget	gode	forhold.	Med	rundt	160	
deltagere.	
Hadde	planlagt	rulleskirenn,	men	pga	dårlig	påmelding	valgte	vi	å	avlyse.	
Er	medarrangør	på	Tour	De	Tomtvatnet.	Dette	ble	også	avlyst	pga.	dårlig	påmelding.	

Treninger	
13-16	årsgruppa	har	trent	godt	i	hele	sommer,	med	noen	fellestreninger.	Deltatt	med	
Levanger	ski.	
Utøverne	under	startet	opp	fellestreningene	midt	i	september.	Der	noen	av	treningene	
var	på	rulleski.	
Nytt	av	året	var	at	det	hver	mandag	var	basistrening	i	gymsalen	for	utøvere	født	2005	og	
eldre.	
Siste	helga	i	november	var	det	treningssamlinger.	De	eldste	dro	til	Bruksvallarna	i	
Sverige,	mens	de	yngste	hadde	en	dag	på	Selbuskogen	Skisenter.	Tror	nok	dette	fristet	til	
gjentagelse.	
Trenere	har	vært:	
7-9	år							Birger	Tunset	med	gode	hjelpere	
10-12	år		Kjersti	Husby/Morten	Andre	Stokkan	
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13-16	år		Vigdis	og	Per	Ove	Einangshaug	
	
Deltagelser/resultater	
Sesongen	startet	meget	bra	da	treneren	for	den	eldste	gruppa	ble	tildelt	utmerkelsen	
Årets	trener	av	Nord-Trøndelag	skikrets.	Vi	gratulerer	Vigdis	med	den.	
Mange	utøvere	har	deltatt	på	kretsrenn	i	årets	sesong.	Har	hatt	en	utøver	som	deltager	i	
norgescup	for	junior.	
Mange	ivrige	unge	løpere.	Og	uten	å	nevne	noen	spesielt	her,	så	tror	jeg	det	blir	mange	
gode	år	fremover	for	Aasguten	i	skisporet.	
Fra	14	år	og	oppover	ble	det	en	veldig	bra	sesong,	med	sterke	resultater.	
Kretsmester,	G14	Simen	Hegstad	3km	klassisk	og	4km	skibytte	
Kretsmester,	G16	Henrik	Einangshaug	5km	klassisk	og	nr	2	på	5km	skibytte	
Kretsmester,	G15-16år	3x3	km	stafett	(Simen,	Henrik	og	Kristian)	
Midt-	Norsk	mester,	Simen	Hegstad	på	henholdsvis	4km	og	2km	
Ungdommens	Holmenkollrenn,	Simen	Hegstad	nr	2	og	7	på	3km	(klassisk/fri)	
Levangermestere:	Guro	Hegstad,	Mats	Augdal	Dahl	og	Remi	Andre	Sørdahl	
Levangermestere	i	stafett:	G10	og	G11	
	
Løyper/	Maskiner	
Stokkvola	tusenårsti	har	gjort	en	fantastisk	jobb	med	å	oppgradere	hele	løypenettet.	Det	
er	noen	få	punkter	igjen,	men	det	blir	ferdig	i	vår.	Så	en	stor	takk	til	dugnadsgjengen.	
Når	det	gjelder	løypemaskina,	så	har	vi	hatt	noen	utfordringer.	Igjen	har	det	vært	store	
reparasjoner.	Styrtet	i	ski	prøver	nå	å	endre	på	dette	ved	at	vi	har	laget	en	plan	på	
vedlikehold	og	service.	Dette	gjelder	også	snøskuteren.	
Løypemaskina	er	nå	pålogget	med	GPS	til	skisporet.no	
	
Inntektbringende	tiltak	
Har	hatt	2	dugnadsjobber.	En	malejobb	og	en	rivejobb.	Begge	dugnadene	gikk	veldig	bra,	
selv	om	været	var	utfordrende	under	malinga.	
Tradisjonelle	mors-	og	farsdagslotterier.	
Utleie	av	skihytta	til	ulike	arrangement.	
Salget	ved	Midtnorsk	i	orientering	
	
Skiklær			
Hadde	en	runde	med	bestilling	av	skiklær	i	høst.	Disse	ble	lovet	levert	før	jul,	men	det	
klarte	beklageligvis	ikke	leverandøren.	Vi	tar	dette	til	etterretning	og	skal	være	ute	i	god	
tid	neste	gang.	Flott	å	se	så	mange	med	klubbdrakten	på	renn	rundt	omkring.	Takk	til	
Anne	Grete	Reitan	som	bisto	oss	med	dette.	
	
Avslutning	/	Premieutdeling	
1.	april	hadde	vi	avslutning	av	sesongen	med	skileik,	grilling	og	premieutdeling.	Artig	å	
se	at	så	mange	møtte	opp.		
Skistyret		har	bestemt	å	hedre	personer	som	gjør	noe	spesielt	for	Aasguten	ski.	Dette	
trenger	ikke	å	være	en	utøver.	Og	den	trenger	heller	ikke	deles	ut	hvert	år.	
Styret	i	IL	Asguten	ski	bestemte	at	den	i	år	går	til	Simen	Hegstad.	For	iherdig	
treningsinnsats	og	meget	gode	resultater,	over	hele	landet.	Gratulerer!	
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Styret	vil	få	takke	alle	som	har	bidratt	gjennom	sesongens	arrangement	og	dugnader.	
En	spesiell	takk	til	løypekjørerne	som	har	stått	på	og	ordnet	flotte	forhold.	
Også	en	takk	til	de	som	holder	det	rent	og	fint	på	skihytta	og	sanitæranlegg.	
	
Takk	til	våre	sponsorer,	Aasen	Sparebank,	Åsen	Settefisk	AS,	Duun	Industrier	AS,		
Maxirør	AS,	Undlien	Transport,	Prøven	Bil,	LevaFro	og	Åsen	Innkjøpslag	
	
	
Åsen	04.03.2016	
Jostein	Øien	
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Årsmelding Stokkvola Tusenårssti 2015 

Styret har bestått av 
Per Olav Skjesol (leder) 
Trond Revhaug (nestleder) 
Kjell Stokkan (kasserer) 
Asbjørn Andersen 
Gaute Evenhus (fra hovedstyret) 

Tusenårsstien har også i år vært flittig brukt og bruken ligger på samme nivå som i fjor. 
Det er utført noe mindre vedlikeholdsarbeid på stien. Vedlager ved gapahukene er fylt opp. 

Det er montert armlener på det ene toalettet slik at dette er i tråd med kravene til 
handikaptoalett. 

I 2015 er det gjort betydelig oppjustering av skiløyper på fjellet. Det er gjennomført 
drenering og lagt ned stikkrenner på Alstadrunden slik at denne nå er plan og lett 
framkommelig med tråkkemaskin. Dette har gitt fine løyper nå i vinter.  

På Høgseterløypa er det også gjort tilsvarende arbeider for Aasguten sin halvdel. Dette har 
gjort denne traseen både planere og tørrere. Det forventes at traseene nå også blir langt 
tørrere i sommerhalvåret og derfor mer egnet for fotturer.  

Vi har også bistått med en del arbeider i lysløypa slik at det kreves lite snø for at denne 
skal bli klar til bruk. Siste del av dette arbeidet (øver del) ferdigstilles i 2016.   

Vi har søkt Turskiltprosjektet om midler til merking av stier på fjellet. Til sammen 75 000 
og fikk tilsagn på halvparten i 2015 og forventer tilsagn på andre halvpart i 2016. Stiene er 
nå gått opp med GPS slik at vi har alle avstander nøyaktig oppmålt. Merking er planlagt i 
2016. 

Asbjørn Andersen har fungert som arbeidsleder for løypearbeidet og lagt ned betydelig 
innsats. Kjell Stokkan har også bidratt betydelig og i tillegg er det flere som har deltatt på 
dugnader.  

I 2015 har vi fått tildelt ca. kroner 145 000 i spillemidler og mva refusjon og har nå ca. 
kroner 180 000 i egenkapital. Av dette er kroner 50 000 satt på egen konto for framtidig 
vedlikehold av stien. 

I 2016 planlegges det å benytte en del av disse midlene til merking av stier. 

Åsen 28. mars 2016 

Per Olav Skjesol 
Leder 
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ÅRSMELDING 
ÅSEN TRENINGSSENTER 2015 

Styret: 
 Lovise Røbergvik, leder
 Ann Cathrin Fossum, nestleder
 Jørgen Reitan, kasserer
 Hilde Hovdal, sekretær
 Håvard Husby, styremedlem
 Maiken Sandberg, styremedlem
 Sveinung Mossing, styremedlem

Antall møter: 
6 stk. 
Mye, til tider daglig, kommunikasjon via ei lukket gruppe på «messenger», en 
chattekanal som finnes på facebook. 

Renholder: 
Amalie Rønning 

Trenere: 
Spinning Aerobic/Step/Shake Styrke 
Morten Einarsve 
Trond Roar Almlid 

Ann Cathrin Fossum 
Irene Solberg 
Katrine Selven 

Ann Cathrin Fossum 

Priser: 
1500,- for enkeltmedlemmer 
3000,- for familie 
Medlemskap i IL Aasguten kreves. 
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Antall medlemmer: 
Ca. 210 medlemmer. Litt nedgang siden oppstart.  
I all hovedsak årsmedlemskap.  
Enkelte feriemedlemmer i forbindelse med jul-, vinter-, påske- og sommerferie. 
 
 
Økonomi: 
Se regnskap. 
 
Årets innhold: 
Åpent senter hver dag fra kl. 06.00-23.00. 
Kundene har kode til ytterdør og det har vært en god løsning. 
E-post sendes ut til våre kunder med viktig informasjon og ny kode til døra. 
Senteret har stabile trenere, som har hatt gruppetimer i 2. etasje. 
14. november hadde vi åpen dag ved feiring av 2 årsdag.  
Bytta gulv oppe i treningssal.  
Fjernet vegg nede i styrkerom.  
Investert i noe nytt treningsutstyr, blant annet et stort kabelapparat.  
Ser det blir en del slitasje og at noe av utstyret må byttes ut eller repareres. 
Kjøpt ny prosjektor til møterommet, da vi fikk idrettslagets gamle ved nyetablering av 
treningssenteret. 
 
Sluttkommentar: 
Styret i Åsen treningssenter ønsker å takke alle medlemmer. 
Artig å aktivisere den voksne del av medlemsmassen i laget   
 
 
 
 
Åsen, 05.04.2016 
for Åsen treningssenter 
Lovise Røbergvik 
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Årsmelding for trim/husstyre for 2015. 

Styret har i 2015 bestått av følgende. 
Tore Reinås 
Jostein Lillenes 
Torbjørn Nyborg, leder 

Aktiviteter 
Våre aktiviteter i år har bestått mye av vedlikehold og renovering av klubbhuset. Vi 
mente å skulle få inn en leietaker som drev frisørsalong. To rom og gang nede ble 
fullstendig pusset opp. Det ble brukt mange penger til prosjektet, men dessverre så 
trakk leietakeren like før innflytting. Laget fikk en erstatning på kr. 5.000,- for fragått 
muntlig avtale. Senere fikk vi vannlekkasje i et dusjrom. Dette ble en forsikringssak og 
alt ble revet ut av vegger og gulv. Medlemmene i husstyret fikk i oppdrag å pusse opp 
begge garderober og gang. Resultatet ble ganske «bra».  Ellers har vi skiftet lysarmaturer 
i møterommet oppe og «frisørrommene». Det er også skiftet ut gamle varmeovner og 
kabler. I 2. etg har vi etablert og pusset opp et fotpleierom. Dette kan vel forsvinne når vi 
får et nytt omsorgssenter i drift. Uteboden er ryddet og det er satt inn nye dører som 
kan låses. Der er det nå et lager av stoler og bord mm. 

Vedlikehold av stier. 
Vi har rustet opp deler av stien opp til Stokkvola fra bygda. Det er lagt duk og kjørt på 
singel fra Brannan og inn til Vulu. Det er også laget ny bru over elva. Det er denne stiruta 
som gir kondis!! 

Stokkvola  
Vi merker en nedgang i antall besøk på Stollvola. I alle fall er det færre som har skrevet 
seg inn i trimboka på toppen. Det er ca 6000 besøk som er skrevet inn i boka fram til 
31.12.2015. 

10 på topp og friluftslivets år 2015 
10 på topp har blitt veldig populært. De hadde godt over 40 tusen besøk på sine poster  i 
Levanger for 2015. Trimavd har påtatt seg å drifte boka på Stokkvola også i 2015. Vi 
arrangerte månedens trimtur til Stokkvola i juni. Vi serverte kaffe/saft og vaffel ved 
skihytta. Veldig mange tok turen opp til toppen denne dagen. Vi fikk 1000 kr fra 
idrettsrådet for arrangementet. 
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Andre arrangementer. 
 
Som tidligere år var vi med på å arrangere Stokkvola duatlon sammen med ski. Her er 
det rom for mange flere deltakere – også fra Åsen. Ta utfordringen i 2016. 
Vi utlyste en fellestur til Norges midtpunkt ved Skjækervatnet. Det ble en mager 
påmelding, men 3 ektepar dro til Ongdalen. Det ble en fantastisk fin tur med et strålende 
vær. Det var lagt sviller hele veien inn til punktet, så det ble ingen «blauthøl» å forsere.  
Turen anbefales 
 
 
 
Torbjørn Nyborg 
Leder trim/husstyre 
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ORGANISASJONSPLAN FOR IL AASGUTEN 

Innledning 
Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL 
Aasguten. Disse dokumentene er: 

A. lagets lover 
B. lagets strategiplan 
C. lagets organisasjonsplan 

A. Lagets lover 
Lagets lover er utarbeidet på grunnlag av basis-lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 
22. oktober 2015. Loven for IL Aasguten ble godkjent av årsmøtet i 2013 2015, 06.04.2016.
og godkjent av N-T Idrettskrets 1.4.2014. Organisering av gruppestyrer og utvalg er inntatt i 
lagets organisasjonsplan. 

B. Lagets strategiplan 
Denne planen omhandler: Visjon, verdigrunnlag, målsettinger, handlingsprogram og 
aktivitetsplan for undergruppene. 

C. Lagets organisasjonsplan 
Lagets organisasjonsplan er dette dokumentet. Hensikten med denne planen er å gi 
retningslinjer for drift av laget, retningslinjer for valg og andre nødvendige instrukser. Denne 
planen kan endres på hvert årsmøte. 

Administrative bestemmelser 

Årsmøte 
Det er beskrevet nøyaktige bestemmelser i den nye loven hva årsmøte skal behandle. Valg av 
arbeidsutvalget er også omhandlet i den nye loven. 

Inhabilitet 
Det er meget viktig å være klar over § 9 i idrettslagets lover som omhandler dette med 
inhabilitet. 
En tillitsvalgt er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe en avgjørelse 
hvis noen av tilfellene i punktene 1 og 2 i paragrafen er til stede (omhandler dette med 
slektskap opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje, fordeler, fortjeneste, tap, ulempe mm) 
Det er viktig å være klar over at avgjørelser, i slike saker, må tas av et overordnet ledd. Leder 
kan for eks ikke delegere til nestleder alene. I et helt styre kan det treffes avgjørelser så fremt 
den som er inhabil ikke deltar i forhandlingene.   

Klubbhus 
Lagets klubbhus er ombygd slik at huset nå rommer følgende aktiviteter: 
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1. Åsen treningssenter: De har sine lokaler i den påbygde delen fra 2003 både første og andre 
etg. Det velges et eget utvalg til å ta seg av det administrative. Utvalget er underlagt 
arbeidsutvalget. Hvert medlem på senteret må skrive under på en avtale. Denne avtalen ligger 
som et vedlegg til denne planen. Videre er det utarbeidet retningslinjer for bruk/drift av 
senteret. 
 
2. Møterom og sosiale rom. 2.etg. gammel del: Dette rommet administreres av 
arbeidsutvalget. Vaktmester holder rede på utleien. Rommet skal renholdes etter hver bruk. 
 
3. Garderober og møterom 1. etg: Fotballavd. har det fulle ansvar for denne delen av bygget, 
og styrer selv bruken. 
 
Skihytte, WC-bygg og lysløype 
Skiavdelingen har ansvaret for drift av anleggene på fjellet. De kan leie ut anleggene etter 
fastsatte priser. 
 
Gressbane, gjerde rundt banen, grusbane og parkering ved grusbanen 
Kunstgressbane, ballbingen og gressbanen på Stallmyra 
Fotballavdelingen har ansvaret for drift av disse anleggene, inklusiv gjerder og annet utstyr. 
 
Friidrettsanlegg 
Friidrettsavdelingen har ansvaret for løpebanen rundt gressbanen og fram til gjerdet. Samt 
øvrige friidrettsanlegg. 
 
Forsikringer 
Arbeidsutvalget må påse at laget og alle underavdelinger har forsikringer som dekker evt. 
skader på utøvere og andre som oppholder seg i anlegg tilhørende IL Aasguten. Det skal være 
en årlig gjennomgang av alle forsikringer. 
 
Internett 
Lagets internettadresse er: www.aasguten.com. Lagets valgte web-master har ansvaret for at 
laget følger de normer som er satt for slike hjemmesider, og IL Aasguten sine bestemmelser.  
 
Brønnøysundregistrene 
IL Aasguten er registrert i Enhetsregistret med organisasjonsnr. 984 215 746. 
 
Bankforbindelse 
IL Aasguten skal benytte Aasen Sparebank som bankforbindelse og til forsikringer. Hver 
undergruppe skal opprette egne konti som er nødvendig for regnskapet. Alle må påse at laget 
får de beste rentebetingelsene som mulig. 
 
Protokoller/Arkiv 
Arbeidsutvalget og undergruppene skal føre møteprotokoll på alle møter. Årsmeldinger  og 
møtereferater skal arkiveres på forsvarlig måte. i en ringperm på papir. Det samme gjelder  
balansen og resultatregnskapet for avgitt regnskap. Ringpermene skal leveres inn til 
arbeidsutvalget for arkivering ved hvert skifte av leder. Dette for å sikre lagets historie.  
Regnskapspermer skal leveres arbeidsutvalget, som sørger for arkivering av disse i 3 5 år i 
tilfelle bokettersyn fra myndighetene. 
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Organisasjon 
IL Aasguten har følgende undergrupper:  
1. Fotball 
2. Ski 
3. Handball 
4. Friidrett/Idrettsskole.  
5. Stokkvola tusenårssti 
6. Åsen Treningssenter 
5. Trim 
 
Hver gruppe ledes av et styre på minst 3 medlemmer. Antall medlemmer kan økes til det 
behov som hver underavdeling har. Leder og medlemmer velges på årsmøtet pr. 31.12.  Hver 
gruppeleder er medlem av hovedstyret. Gruppene velger selv nestleder, kasserer og sekretær. 
Alle medlemmer til undergruppene velges for 2 år. Ikke mer enn 2/3 av medlemmene i 
gruppestyret må være på valg hvert år. Hvis gruppeleder må tre ut av styret av en eller annen 
godkjent grunn, rykker nestleder automatisk opp som leder til førstkommende årsmøte. 
Hovedstyret kan godkjenne at noen av de andre styremedlemmene overtar som leder til 
årsmøtet. Hovedstyret kan, mellom to årsmøter, omorganisere innenfor/mellom gruppene hvis 
dette er nødvendig for driften/aktiviteten eller av økonomiske grunner. Dette skal godkjennes 
på førstkommende årsmøte. 
Gruppenes organisasjonsplan ligger under punktet ”Hvem gjør Hva” på hovedsiden på Web-
sidene. Det er gruppene som står tilsluttet særkretsene og særforbundene, og gruppestyret 
representerer laget fullt ut overfor disse. Hovedstyret er ansvarlig for at virksomheten i den 
enkelte gruppe er i henhold til lagets lover, strategiplan og organisasjonsplan. Gruppenes 
økonomi omhandles i lovens § 12, og under punktet ”økonomi” i denne planen.  
 
1. Fotball 
Fotball skal regulere et evt. samarbeid med andre lag i en samarbeidsavtale. Se punktet 
generelt for underavdelinger. 
 
2. Ski 
Skigruppa skal ha en undergruppe for Høgseterrennet på 3 medlemmer. Ett medlem fra 
skistyret er medlem i denne gruppen og er leder. Undergruppen skal avholde møter med 
Skjelstadmarka IL  for dermed å oppnå et godt renn og samarbeid. Endringer i statuttene for 
Høgseterrennet må godkjennes av hovedstyret i IL Aasguten. Skigruppa skal, når forholdene 
tilsier det, lage trimløyper på fjellet om vinteren. Dette skal annonseres slik at folk i bygda er 
klar over ”dagens løype”. Trimgruppen i laget skal støtte denne aktiviteten både med dugnad 
og økonomisk. 
 
3. Handball 
Handball skal regulere et evt. samarbeid med andre lag i en samarbeidsavtale. Se punktet 
generelt for underavdelinger 
 
4. Friidrett/Idrettsskole 
Gruppen har to arbeidsområder: 1. Friidrett  2. Idrettsskole 
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Friidrett/Idrettsskolen skal utarbeide en plan for samarbeidet med de andre undergruppene for 
aldersgruppen t.o.m. 12 år. Denne planen skal hvert år sendes inn til Idrettskretsen og 
idrettsrådet for godkjenning. Plan og aktivitet utløser tilskudd fra idrettsrådet.  
 
5. Trim 
Trim skal ivareta bygdas innbyggere i alle aldre slik at de får tilbud om aktiv mosjon og  med 
sosialt innhold.  Avdelingen skal ha eget styre og egen kasse. Trim skal bistå andre 
underavdelinger der trim er en naturlig del av arrangementet. Andre avdelinger rapporterer 
inn aktiviteten ved idrettsregistreringen. 
 
5. Stokkvola tusenårssti 
Stokkvola tusenårssti skal ta vare på stier og turløyper samt tilhørende anlegg som benyttes av 
IL Aasguten rundt Stokkvola. 
 
6. Åsen Treningssenter 
Åsen Treningssenter har ansvar for alt utstyr i treningssenteret, samt vasking av alle rommene 
de disponerer.  
 
Generelt 
Hvis noen av undergruppene inngår et forpliktende samarbeide med andre klubber, skal dette 
reguleres i en avtale. Skal det brukes overtrekksdrakter i slike sammenhenger, skal draktens 
utseende og draktreklame godkjennes av hovedstyret i IL Aasguten.  
Hver undergruppe skal utarbeide en handlingsplan for sesongen. Første gang blir dette fra 
1.1.2013. Denne skal inneholde planlagte aktiviteter hver uke med angitt ansvarlig for hver 
aktivitet. Handlingsplanen skal også inneholde økonomiske tiltak som loddsalg, 
arrangementer, salg osv. Videre skal den også inneholde gruppens tiltak for å hindre mobbing. 
Tiltakene kan variere fra gruppe til gruppe. 
 
Rent idrettslag 
Alle avdelinger skal påse at ingen utøvere bruker dopingmidler under trening eller 
konkurranse. Laget har 0-tolleranse for denne typen bruk. Hvis noen får mistanke om bruk av 
doping, skal det meldes fra til leder for hovedlaget. Finner man grunnlag for mistanken, skal 
vedkommende kalles inn til samtale og gjøres kjent med lagets regler på dette punktet. 
Hovedstyret avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke reaksjoner man skal foreta overfor den som 
har misbrukt forbudte stoffer. 
 
Økonomi 
Viser til § 12 i lagets lover. 
Hver undergruppe må velge en kasserer som kjenner hva oppgaven går ut på. Hvis gruppen 
ikke har en slik person innvalgt, skal dette legges fram for hovedstyret snarest etter valget. 
Hovedstyret er ansvarlig for å avholde kurs for lagets kasserere. Gruppene skal levere 
regnskaper til regnskapskontoret i august, og i god tid før årsmøtene. Gruppens leder skal 
gjennomgå bilagene før de leveres til bokføring, og sette sitt ”bumerke” på viktige bilag. 
Leder skal spesielt sikre seg at alle inntektsbilag er i regnskapet. 
 
Fotballgruppen har ansvaret for alle reklameplakater på ”idrettsplassen” sine anlegg, og skal 
ha reklameinntektene som kan oppnås med disse sponsorene. De er imidlertid forpliktet til å 
ha plakater tilhørende lagets hovedsponsorer uten direkte vederlag. Hovedlaget er ansvarlig 
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for å framskaffe disse plakatene. Videre er kortsida av kunstgressbanen mot Coop Extra 
forbeholdt hovedlaget. 
 
Arbeidsutvalget inngår avtaler med hovedsponsorer. Avtalene godkjennes av hovedstyret, og 
hovedstyret fordeler disse midlene mellom arbeidsutvalg og undergruppene. 
 
LAM-midler fordeles mellom undergruppene etter oppgitte tall i idrettsregistreringen for 
aldersgruppene 6-12 år  og 13-19 år. Det kan avtales en %-sats som fordelingsnøkkel. 
Idrettsskolen disponerer de pengene som er fordelte til denne aktiviteten fra idrettsrådet. 
  
Fotballgruppen administrerer utleie av parkeringsplassen ved grusbanen. Leiebeløpet tilfaller 
fotballgruppen i sin helhet. 
  
Avtalen med Åsen Oppvekstsenter ivaretas av arbeidsutvalget. Dette for å sikre at aktivitetene 
i undergruppene blir ivaretatt (gressbane, friidrettsanlegg, leie ballbinge, leie gymsal og bruk 
av rom på skolen). Avtalen skal legges fram for hovedstyret for godkjenning før den blir 
undertegnet. Dagens avtale gjelder fra 01.10.2015 til 01.10.2020. Hovedstyret bestemmer 
hvordan det årlige leiebeløpet skal anvendes. Dog skal minimum 2/3 av leiebeløpet gå til 
vedlikehold av gressbanen (fotball). 
  
Skigruppa avtaler med sine sponsorerer ved Skihytta og lysløypa på fritt grunnlag. 
 
Våre hjemmesider skal kunne utnyttes som en inntektskilde også for undergruppene med salg 
av reklame på gruppenes side. Denne reklamen skal koordineres av arbeidsutvalget. 
Muligheten for å telle antall brukere av vår nettside skal utredes. Det kan opprettes linker til 
de enkelte sponsorene sin hjemmeside på sidene til undergruppene. 
 
Hovedstyret foretar fordelingen av pengene fra hovedsponsorene hvert år. 
 
Alle undergruppene skal informere arbeidsutvalget før nye sponsoravtaler inngås. holde 
hovedstyret orientert om inngåtte sponsoravtaler. 
 
Da hovedstyret er ansvarlig for lagets samlede økonomi, skal det føre kontroll med gruppenes 
økonomiske virksomhet. Årsmøtet skal behandle og treffe avgjørelser i enhver sak som 
økonomisk eller på annen måte påfører laget forpliktelser for framtida. Dette kan være 
låneopptak, avtaler, kontrakter og lignende. 
 
Som vedlegg til denne organisasjonsplanen ligger instruks for kasserere. 
 
Medlemmer 
Alle som deltar i aktiviteter i regi av IL Aasguten, og som benytter lagets anlegg, skal være 
medlem i laget.  Laget må bestrebe seg på å få tegnet så mange støttemedlemmer som mulig.  
Heldigvis har vi også veldig mange gode støttemedlemmer som bidrar på en meget positiv 
måte, og tror på det et idrettslag står for. Uten disse ville de aktive ha vært ganske så ”fattige” 
både i penger og oppslutning. 
 
Hedersdiplom 
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IL Aasgutens Hedersdiplom tildeles medlemmer av laget som har gjort seg særlig bemerket 
som utøver innenfor aktiv idrett og/eller administrasjon. Med i vurderingen om en kandidat 
oppfyller statuttenes krav skal være: 
 
Aktiv idrett: 
Kandidaten skal ha oppnådd resultater på høyt nasjonalt nivå for klubben. Med i vurderingen 
skal også være hvor lenge kandidaten har vært med som aktiv utøver. 
 
Innenfor administrasjon og anlegg 
Kandidaten skal ha vært leder, trener eller annen måte bidratt positivt til lagets virksomhet. 
Her skal det vurderes hvor lenge kandidaten har vært aktiv i klubbens virksomhet. Det må 
være nedlagt et betydelig arbeide for laget over mange år. 
 
Både aktiv og innenfor administrasjon 
Har kandidaten både vært aktiv utøver og deltatt innenfor administrasjonen og anlegg, skal 
det foretas en samlet vurdering av vedkommendes innsats for laget. Også her må det vurderes 
varigheten av deltakelsen innen klubbens virksomhetsområde. Økonomisk bidrag til 
hovedlaget eller underavdelinger over mange år, kan også oppfylle kravet til Hedersdiplom. 
 
Hedersdiplomet 
Dette kan utdeles senere på hvert årsmøte i IL Aasguten. Hovedstyret bestemmer hvem som 
oppfyller kravene etter forslag fra medlemmene.  
Hver Hedersdiplom bør, så langt det er mulig,  håndmales av en kunstner i Åsen.  
På årsmøtet for 2011 fikk følgende diplomet: Asbjørn Andersen, Terje Aaknes og Hermann 
Storflor. 
På årsmøtet for 2014 fikk følgende diplomet: Kjell Olav Einarsve, Kjersti Husby, Jostein 
Øien, Per Olav Skjesol, Franck Ude og Kjell Stokkan. 
Fra før har æresmedlemmer fra 100-års jubileet denne utmerkelsen. 
 
Æresmedlemskap 
Æresmedlemskap i IL Aasguten skal henge høyt. Dette kan tildeles personer som har gjort seg 
særlig fortjent etter statuttene for Hedersdiplomet.  Alle må først ha gjort seg fortjent til 
Hedersdiplomet. Hovedstyret legger fram forslag til årsmøtet på nye æresmedlemmer. 
Eventuelle æresmedlemskap utdeles senere i en festlig tilstelning i regi av hovedstyret. 
IL Aasguten har pr. 31.12.12. 7 æresmedlemmer: Einar Opøien, Eystein Øien, Knut Evenhus, 
Magne Grenne, Hallvard Husby, Joralf Lyngen og Torbjørn Nyborg. 
Avdøde æresmedlemmer er: Magnus Hovland, Kåre Vordal, Arvid Stokkan, Per Sannan og 
Per Stokkan. 
 
 
Sist revidert 06.04.2016. 
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2. Innledning 
 
Dette er en plan som kan endres årlig og som vedtas av årsmøte pr. 31.12. Planen er 
basert på IL Aasguten sine lover og skal være i samsvar med disse. Loven, strategiplan 
og organisasjonsplan vil derfor være overordnede retningslinjer for all aktivitet i laget. I 
tillegg skal laget forholde seg til andre lover og regler som et idrettslag har krav til å 
følge. Her nevnes spesielt barneidrettsbestemmelser og lover gitt av Norges 
Idrettsforbund. 
 
Planen er laget av hovedstyret og har vært til gjennomgang i de enkelte avdelinger.  
 
Planen er godkjent av årsmøtet 2015, 06.04.2016. 6.12 2006. Revidert utgave er lagt 
fram på årsmøtet 27.11.08 og ekstraordinært årsmøte mai 2014. 

3. Visjon 
Ø IL Aasguten – et lag for allsidig aktivitet og glede hvor alle kan delta 

4. Om IL Aasguten 
 
IL Aasguten er et idrettslag med mange medlemmer som har tilknytning til Åsen.  
Laget har avdelinger for, handball, fotball, ski, friidrett/idrettsskole og trim. I disse 
avdelingene drives det tradisjonell idrett. Idrettsskolen skal gjennomføre aktiviteter som 
går på tvers av avdelingene og skal være et generelt aktivitetstilbud til alle i laget. Laget 
har i 2014 ordnet et treningssenter i klubbhuset.  

5. Verdigrunnlag 
 
Våre kjerneverdier er respekt – samhold - trivsel 
 
Underforstått  

Ø Det viktigste er å delta 
Ø Vi skal vise respekt for hverandre og den enkeltes sin aktivitet 
Ø Trivsel framfor prestasjon 
Ø 0-tolleranse overfor bruk av dopingmidler og mobbing 

 



 

 

Dette er et felles verdigrunnlag for alle medlemmer i IL Aasguten, gamle som unge, 
aktive som passive, topputøvere kontra breddeutøvere, funksjonshemmede som 
funksjonsfriske. 
 
Disse verdier skal utøves gjennom all aktivitet i laget, enten det er trening, konkurranser 
eller organisatoriske arbeid. Det skal være et kjennetegn på en ”Aasgut” 
 
Vi tror at gjennom stor bredde og stor aktivitet vil topper komme, men det er ikke IL 
Aasguten’s hovedmål. 

6. Målsettinger 

6.1. Sportslige mål 
 

Ø Flest aktive uansett forutsetninger. 
Ø Bredde foran topp.  
Ø Det skal være lov å være god 

6.2. Organisatoriske mål 
 

Ø Alle valgte skal kjenne til hva som forventes av dem i de ulike verv i laget 
Ø Det å ha et verv i IL Aasguten skal oppleves som noe positivt 
Ø Øke medlemstallet i laget 

6.3. Økonomiske mål 
 

Ø Alle avdelinger skal drive med overskudd/balanse i et 2 års perspektiv.  
Det vil si at summen av resultatet fra 2 påfølgende år skal være positivt/i null. 

Ø Økonomiske tiltak bør samordnes i laget (”bygda”) slik at det blir spredning 
tidsmessig 

Ø Tæring etter næring 
o IL Aasguten skal ikke være et lag som kjører med høy risiko og høy 

fortjeneste.  
o Overskudd og gode resultater skal føres tilbake til idrettslig aktivitet. 

7. Handlingsprogram 
 
7.1. Spredning av visjon 

 
Vår visjon skal spres til alle lagets medlemmer og skal innarbeides i all aktivitet i 
regi av IL Aasguten. Dette gjøres gjennom følgende tiltak 
 
Ø Vår visjon og kjerneverdier blir innarbeidet på alt skriftlig materiale som går ut 

fra IL Aasguten  
Ø Den blir presentert på våre hjemmesider 
Ø Den blir presentert for våre sponsorer 
Ø Den sendes ut i et evt. meldingsblad til alle husstander i bygda og medlemmer 

som ikke bor i bygda. 
 

 
7.2. Profilering 

 
Ved alle arrangement utenbygds, som IL Aasguten har med utøvere eller på 



 

 

annen måte deltar på, skal det komme tydelig fram at de representerer IL 
Aasguten. Dette gjelder både utøvere, trenere og andre som har formelle verv i 
laget. I tillegg bør foreldre og andre som er tilsluttet laget også bli identifisert 
som et medlem av laget. 
 
Ø Alle utøvere fra IL Aasguten skal så langt det er mulig bære felles klubbdrakt 

på alle arrangement utenbygds.  
Ø I all lagsaktivitet skal man etterstrebe å benytte standard lagsdrakt for den 

aktivitet man bedriver. Alternativt reservedrakt 
Ø I tillegg til felles overtrekksdrakter lages det vester og gensere etter samme 

mønster 
Ø Øvrige profileringstiltak etter hovedstyrets vurdering 
 

7.3. Samhandlingsaktiviteter på tvers av avdelinger 
 
For å sikre allsidighet og gjensidig respekt for hverandre på tvers av avdelinger, 
samt at vi har aktiviteter som gir et mest mulig bredt tilbud, gjennomføres 
aktiviteter uavhengig av særidrett. Dette er aktiviteter som gjennomføres som et 
ledd i aktivitetsplanen for friidrett/idrettsskolen. Det er meget viktig at barn til og 
med 12 år får et allsidig tilbud i alle idrettsgrener.   
 
Ø Det skal gjennomføres minst 1 åpen aktivitet pr. år pr. avdeling. 
Ø Hovedstyret bestemmer hvem som skal utføre aktiviteter når 
Ø Handlingsplan for hver avdeling lages før sesongen starter. 

 
7.4. Sikre at alle kjenner til hva som forventes av dem i de 

forskjellige verv 
 
Det er tidligere gjennomført en kartlegging av alle verv i IL Aasguten. Siden da er 
det gjort flere endringer i organisasjonen, og innholdet i enkelte verv har endret 
seg. For å sikre at alle kjenner sine arbeidsoppgaver, må hver funksjon på nytt 
beskrives.  

  
Ø Arbeidsutvalget og hver underavdeling lager en beskrivelse av de verv som er 

i sin avdeling 
Ø Arbeidsutvalget setter dette sammen som et vedlegg til organisasjonsplanen. 

 
7.5. Bekjentgjøring av strategiplan og verdigrunnlag 

 
Det er viktig at en slik strategiplan blir bekjentgjort på alle nivå i IL Aasguten. 
Alle som sitter i en eller annen styrefunksjon i laget har derfor et ansvar for å 
sette seg inn i planen og videreformidle det som står i planen til andre i IL 
Aasguten. 
 
I den forbindelse så gjennomføres følgende aktiviteter  
 
Ø Etter hvert årsmøte skal det avholdes et informasjonsmøte i alle 

underavdelinger med alle som sitter i styret, er trenere og oppmenn. 
Ø Den vedtatte Strategiplan skal være innlagt på lagets hjemmeside 
Ø Vurdere et samarbeid med MOT, skole eller andre for innarbeiding av 

verdigrunnlag og annet holdningsskapende arbeide. 
 

7.6. Økonomikurs 
 
For at vi skal ha en god økonomi i laget trenger vi en god økonomistyring og 



 

 

økonomiforståelse spesielt hos ledere og kasserere. For å sikre dette skal det ved 
behov gjennomføres økonomikurs for denne gruppen.  

 
Ø Hovedlaget er ansvarlig for at det finnes et tilbud om økonomikurs for de som 

har behov for det og spesielt ledere og kasserere. 
 

7.7. Meldingsblad/hjemmeside 
Hovedstyret i IL Aasguten skal hvert år vurdere om det skal utgis et 
meldingsblad (til jul). Dette skal informere om aktiviteten i laget og være med å 
motivere flere til å bli med på aktivitet i regi av laget. 

 
Det har imidlertid blitt mer og mer viktig å oppdatere hjemmesida til hovedlaget 
og underavdelingene. Her får medlemmer og andre viktig informasjon og bilder 
fra aktiviteten i laget. Ved riktig bruk av hjemmesida, må viktigheten av et 
meldingsblad vurderes, da dette koster mange penger i utgivelse og utsendelse. 

8. Spesielt for enkeltavdelinger 
 
For å sikre at den aktivitet i den enkelte avdeling ikke går utover andre avdelinger eller 
helheten til IL Aasguten skal hver enkelt avdeling lage sin årlige aktivitetsplan. 
Avdelingsplanen bør lages av det nye avdelingsstyre snarest etter årsmøtene.  
 
De enkelte avdelinger kan også ha sine egne kjøreregler for sin virksomhet så lenge den 
gjenspeiler verdiene i denne strategiplan. 
 
 
 
 




