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Styrets sammensetning 
Leder:      Hans Inge Terøy 
Nestleder:     Roger Øien 
Styremedlemmer:   Arnstein Rød 
     Kathrine Huse 
     Edny Leikvoll 
     Siw V. Varhaugvik 
     Thomas Breivik 
 
Valgkomité:    Arnstein Rød 
     Janne Kristin Småge 
 
Revisorer:    Geir Larsen 
     Pål Anders Breivik Valdal 
 
 
 

Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter i 2017. 
 
Spesielle oppgaver 
Styret har brukt mye tid på å starte klubbutviklingsprosjektet og arbeid knyttet til det. Styret hadde besøk 
fra representant fra NRFK som informerte om prosjektet, samt at klubben har arrangert en 
klubbutviklingskveld hvor alle frivillige var invitert.  
 
Styret har også brukt en del tid på økonomiske saker og spørsmål. 
 

o Arnstein Rød deltok på møte i Aukra Idrettsråd. 
o Siw V. Varhaugvik deltok sammen med DL og SL på Kvalitetsklubbseminar med NRFK i Molde.  

 
 
 

Ansatte 
Klubben har i 2017 hatt tre ansatte.  
 
Torstein Jelsa Larsen var vikarierende daglig leder frem til juni. Beate Solem kom tilbake fra permisjon 
1.juni og har etter det jobbet i 100% stilling. Økt stilling kan forklares ved at hun nå også ivaretar 
regnskap og bokføring, som tidligere har vært en innleid tjeneste.  
 
Beate Solem har deltatt på samling for daglig ledere i regi av fotballkretsen. 
 
Torstein gikk over i en 30% stilling som sportslig leder fra september. 
 
Eric Laurie har vært midlertidig ansatt med treneransvar for A-laget i fotball.  
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Aktivitet 
 
Håndball 
Håndballstyret har bestått av:   Edny Leikvoll   leder 

Ingeborg Gaupset  medlem 
Ann Elin Leikvoll  medlem 
Veronica Løvik   medlem 

 
Sesongen 2016/2017: 
Vi har hatt lag i følgende årsgrupper:  J8 - minihåndball 

J9 - minihåndball 
J10 – påmeldt serie 
J11 – stilte med to lag i serien 
J14 – påmeldt serie 

 
Sesongen 2017/2018: 
Vi har lag i følgende årsgrupper:   J8 

J9 
J10 
J11 
J12 (2 lag i serien) 
J15 

 
Minihåndballagene har vært med på minihåndballturneringer og GIL har for første gang selv arrangert 
minihåndballturnering. De andre lagene har spilt seriespill og vært med på cup. 
 
Håndballgruppa arrangerte håndballens dag ved sesongslutt. Alle lagene fikk da spille kamper mot andre 
lag internt i GIL, det var premiering og vi serverte pølser og saft. Dette er en veldig kjekk dag for både 
spillere og trenere. 
 
I vinterferien arrangerte vi håndballskole i samarbeid med Molde HK Elite. Elitelaget til Molde stilte med 
instruktører og vi hadde noen kjekke dager i Aukrahallen.  
 
Håndballgruppa har hatt regelmessig kontakt med Region Nord ved klubbrådgiver Bjørn Marius Rørvik. 
Han har vært her på flere møter og diskutert ståa i GIL håndball og gitt oss nyttige tips på veien videre. 
 
Håndballgruppa har rekruttert flere dommere og trenere i 2017. Spillere på J15 har tatt dommerkurs og 
er i gang med trenerkurs. Trenere har i tillegg deltatt på trenerforum i regi av region nord.  
 
Aktiviteten i håndballgruppa er stigende, noe som er veldig gledelig. Vi rekrutterer nye lag hver sesong og 
det er lite frafall.  
 
Fotball 
Fotballgruppen har hatt følgende sammensetning sesongen 2017 

Leder: Arnstein Rød 
Banemester: Glenn Skarshaug 
Barnefotballen: Else Berit Hamar 
Ungdomsfotballen: Stian Marius Sørensen 
Kioskansvarlig: Linda Grøttumsbråten 
Dommeransvarlig: Bendik Brevik/Marion Småge Rød 
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Sesongen 2017 har fotballgruppen hatt 8 møter, vi har hatt stor aktivitet. Vi ser at aktiviteten i fotballen 
er enorm. Vi har jobbet med å legge til rette for at trenerne og dommerne i klubben kan få øke 
kompetansen sin, der vi har lagt til rette for kurs. Vi har kjørt klubbdommerkurs der det var stort 
oppmøte. Vi fikk før denne sesongen 3 rekruttdommere som dømmer rundt om i fylket. Vi har jobbet 
med at alle lag skal få trenere. Vi har måttet slått sammen lag slik at alle får et tilbud. Vi samlet alle 
trenere og oppmenn for en oppsummering av sesongen og planlegging av neste. Stort oppmøte og 
mange gode diskusjoner. 

Alle lag trener mye og godt. Vi fikk 2 kretsmestere denne sesongen. Menn 7,r laget vant sin serie med tøff 
motstand fra MFK. Vi i Gossen IL har hatt et av de beste jenter 16 lagene i landet. De har vunnet serien og 
ble kretsmestere. De fikk også 3 plass i Dana cup.  De kom også langt i NM for jenter 16. A-Laget rykket 
opp til 5. div etter en flott sesong.  De 2 siste kampene var det mellom 230-250 personer på stadion.  Vi 
er utrolig stolt av alle lagene som representerer klubben vår i seriespill og cuper rundt om i landet. 

Vi har mange gode talenter som representerer oss på landslag, kretslag, sonesamlinger og Aker 
akademiet, dette er noe vi i GIL er stolte av. Det går an å bli gode i Gossen IL. 

Aukra Arena cup ble det for lite påmeldte lag dette året. Vi kom kanskje for sent i gang, men vi har 
allerede planlagt ny cup for 2018 sesongen. 

SBM Aukracup var også denne sesongen en kjempesukses med mange lag påmeldte og gode resultat fra 
GIL sine lag, her var det også venteliste for å bli med. Her er det en egen gruppe som arrangerer. 

Det blir forandringer på fotballgruppen for sesongen 2018, vil med dette takke alle som stiller opp for 
våre barn slik at vi har et godt tilbud 
 
 
Idrettsskole 
Første halvår 2017: 
Aktivitetsleiarar: Kathrine Huse (leiar), Merethe Varhaugvik, Therese Viken, Renate E. Løvik, Synnøve 
Holdhus og Anette Vassdal. 
Andre halvår 2017: 
Aktivitetsleiarar: Kathrine Huse (leiar), Stine L. Huse, Synnøve Holdhus og Nancy Springer. 
 
Aktivitetar: Idrettsskolen har hatt tilsaman 30 treningar i løpet av 2017. Aktivitetane har vore varierte frå 
stasjonsløype med innslag av turn, bevegelse og motorikk, klatring, friidrett, samarbeidsleikar, balleik, 
orientering og turar mm. Dei fleste treningane har vore i Aukrahallen. Vi har òg lagt vekt på sosiale 
aktivitetar gjennom sommaravslutninga vår med padling og grilling på Smågevatnet, og  lommelykttur i 
Aukraskogen med bålkos som juleavslutning. På turane har foreldre og søsken vært med.  
 
Medlemstal: 
Første halvår 2017 var det registrert 30 deltakarar. 
Andre halvår 2017 var det registrert 19 deltakarar (små klassekull). 
 
 
Volleyball 
Ingen aktivitet, ingen gruppemedlemmer. 
 
 
Klatring 
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Material 
Materialgruppa har i 2017 bestått av: 
Daglig leder (leder) 
Kåre Idar Midtbø (medlem) 
Mindaugas Navickas (medlem) 
 
Gruppa har ikke hatt egne møter, men hatt dialog over telefon/e-post og kjøpt inn nødvendig utstyr etter 
behov. Det ble bestilt inn to nye draktsett. Utstyrsrommet i Aukrahallen fikk ny lås høsten 2017. 
 
Sponsor 
Sponsorgruppen har i 2017 bestått av: 
Daglig leder (leder) 
Siw Rindarøy 
Hans Inge Terøy 
 
Gruppa har hatt tre møter og ellers jevnlig dialog.  
 
På grunn av at draktreklame nå er forbeholdt general- og hovedsponsorer, mistet vi noen sponsorer i 
2017. VI fikk imidlertid noen nye, så inntektene ligger omtrent på det samme som i 2016. Det jobbes med 
å lage en mer langsiktig plan fra 2019, når ny klubbkolleksjon kommer.  
 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Mål ifølge sportsplanen:  
Gossen Idrettslag skal arbeide målretta for:  

- å skape et allsidig og attraktivt sportslig tilbud   
- være et inkluderende sosialt miljø for alle i GIL  
- å sikre rekruttering 

 
Styret vurderer det slik at vi oppfyller målene våre i forhold til aktivitet. 2017 var året hvor klubben 
arrangerte både fotballskole, håndballskole, samt startet aktivitetsordningen i tillegg til ordinær trening 
og seriespill. Vi har jevn rekruttering, men stort frafall i ungdomsårene gjør at vi ikke greier å gi et godt 
tilbud til juniorer/damer.  
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Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 
Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 
 
Gossen IL – total  

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 92 45 3 61 201 

Menn 10 59 46 14 92 221 

Totalt 10 151 91 17 153 422 

 
 
Fotball 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 40 33 0 20 93 

Menn 10 58 46 13 49 176 

Totalt 10 98 79 13 69 269 

 
Håndball 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 55 14 3 15 89 

Menn 0 0 0 0 1 1 

Totalt 0 55 14 3 16 90 

 
Idrettsskole 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 15 0 0 4 19 

Menn 0 4 0 0 0 4 

Totalt 0 19 0 0 4 23 

 
Klatring 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 0 1 0 1 2 

Menn 0 0 0 0 6 6 

Totalt 0 0 1 0 7 8 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 
år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser 
overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal 
kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i.  
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Badminton 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 0 0 0 0 0 

Menn 0 0 0 0 14 14 

Totalt 0 0 0 0 14 14 

 
Volleyball 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 0 0 0 0 0 

Menn 0 0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Medlemsutvikling 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinner     201 

Menn     221 

Totalt     422 
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Årsregnskap  
Gossen Idrettslag har for året 2017 et underskudd på kr 83.979,-.  
For 2016 var underskuddet kr. 375.999,-. Det skal nevnes at bytte av taket på Aukrahallen ble direkte 
kostnadsført i 2016.  
 
Da tribunebygget ble bygd fikk vi et forskudd fra Aukra Kommune på kr. 1.500.000,- som skulle 
inntektsføres over 10 år, kr 150.000,- pr år. Det er ingen motpost i balansen som avskrives. Man kan 
derfor vurdere om resultatet er kr 150.000,- overvurdert. Det gjenstår for 2018 og 2019. 
 
Det er foretatt korrigeringer i balanseposter direkte mot egenkapital før regnskapsåret 2017. Bl.a. er 
lagkasser og Norway Cup tatt inn som kortsiktig gjeld, gamle kundefordringer som anses tapt er ført bort, 
samt kontoer, kasse og minnefond er avstemt mot faktisk beløp.  
Fri egenkapital pr 31.12.2017 er kr. 425.347,-. 
 
Avviket på cirka 900.000,- mellom budsjett og regnskap, både på inntekts- og kostnadssiden har flere 
logiske årsaker. Internleie er tatt bort fra regnskapet. I tillegg forklares avviket med at flere poster 
tidligere har vært nettoført. For 2017 er alt bruttoført som følger av NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. 
Som eksempel kan vi trekke frem Aukracupen. Både inntekter og utgifter har tidligere vært ført mot 
inntektskonto 3114 (med unntak av noen sponsorinntekter). Etter endringen føres nå dette brutto, med 
inntekter på inntekstkonto, og kostnader på kostnadskonto. Resultatet er det samme, men dette 
forklarer det som ser ut som store avvik på flere poster.  
 
Styret ønsker å fremheve at overskuddet fra Aukracupen ikke går til «fotball», men kommer hele klubben 
til gode. Det er ført eget avdelingsregnskap for Aukracupen (inngår i totalregnskapet): 
  

 

Driftsinntekter

3000 Sponsor-/reklameinntekter 69 000kr          

3100 Kioskinntekt 104 574kr        

3105 Lodd- og billettinntekter 46 935kr          

3130 Påmeldingsavgift 60 200kr          

3140 Deltakeravgift 80 100kr          

3217 Gavemidler 45 000kr          

3980 Annen inntekt 703kr                

Sum salgs- og driftsinntekter 406 512kr        

Driftskostader

4100 Kioskvarer 55 604kr          

4102 Andre utgifter til kioskdrift 5 188kr             

6300 Leie lokaler 8 050kr             

6360 Renhold 14 549kr          

6730 Dommerutgifter 25 000kr          

6800 Kontorrekvisita 329kr                

6930 Gaver og utmerkelser 47 814kr          

6940 Porto 765kr                

6950 Diverse 557kr                

7160 Mat og drikke, ikke oppgavepliktig 12 845kr          

7770 Bank og kortgebyrer 1 377kr             

7790 Annen kostnad 1 232kr             

8920 Avsetning minnefond 5 000kr             

Sum driftskostnader 178 309kr        

Driftsresultat 228  203kr   


