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Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i 2019 og 1 styremøte i 2020.
I tillegg er det holdt flere arbeidsmøter knyttet til aktiviteter, tema og kursing, f.eks besøk fra krets for
å presentere kvalitetsklubb, utlysning og ansettelsesprosess, utstyrsleverandør/klubbkolleksjon, etc.
Aktiviteter
Styret startet året med å tegne ny avtale av utstyrsleverandør etter at lokal aktør valgte å si opp
avtalen med GIL. Sport1 i Molde er derfor blitt ny leverandør f.o.m starten av 2019. Videre mottok
styre oppsigelse fra daglig leder, Beate Solem, i første kvartal, og ansatte Torstein Mordal Jelsa i en
kombinert daglig leder, sportslig leder og A-lagstrener stilling. Gjennom sommeren ble tiden brukt til
vanlig drift, der det ble godkjent flere mindre prosjekt, f.eks oppgradering av loftstue, innkjøp av
klubbprofileringsutstyr/skilt, etc. Se for øvrig årsmelding fra undergruppene. Ved årsskiftet har styret
også tatt tak i ønsket om å få kontorplass i det nye kulturhuset. Allerede i 2013 startet GIL arbeidet
med dette, og har nå i 2019/2020 intensivert dette arbeidet nå når «skisse-prosjektet» for det nye
kulturhuset pågår i kommunen.
Året har vært preget av utbyttene i administrasjonen samtidig som det har vært en del prosesser å
sette seg inn i mht. vårt 1.år som kvalitetsklubb. Det har vært ett hektisk år som hovedstyre da flere
admin oppgaver har vørt delegert på hovedstyret i perioden uten daglig leder. Hovedstyret er derfor
glade for at vi fikk på plass ny daglig leder innen årsmøtet 2020.
o

Roger Øien/Åse Løvik har representert GIL i Aukra Idrettsråd.

Ansatte

Klubben har i 2019 hatt to ansatte.
Beate Solem har vært ansatt som daglig leder i 100% stilling. Styret mottok oppsigelse fra henne i
første kvartal. Torstein Mordal Jelsa ble ansatt 2.Mai i en kombinert 100% stilling som daglig leder,
sportslig leder og A-lagstrener, etter tidligere å ha vært ansatt som sportslig leder i 30% stilling, samt
vært hovedtrener for A-laget. På slutten av året mottok styret oppsigelse fra Torstein Mordal Jelsa, og

styret satt i gang en ny utlysningsprosess for å få på plass ny daglig leder. Ny daglig leder ansatt
02.03.2020.
o
o

Beate Solem/Torstein Mordal Jelsa har deltatt på samling for daglig ledere i regi av
fotballkretsen og idrettskretsen.
Siw Rindarøy ble ansatt som ny daglig leder f.o.m 02.03.2020.

Aktivitet
Håndball
Styret i håndball gruppa har i år bestått av følgende personer:
Leder: Ingeborg Gaupset
Styremedlem: Stine Vestavik og Therese Viken
Dommerkontakt: Eva Beate O. Nybø
Kort beskrivelse av sportslige mål og utvikling:
 8 håndball lag startet fra høsten 2019,
J/G 7, J9, J10 , J11, J12, J13, J14 & J16









6 Håndballtrenere ble ferdig med trenerskole juni 2019
5 stk Trinn 1 og 1 stk trinn 2
Har fokus på å rekrutere nye dommere, 2 stk har vært under opplæring i vår klubb, er
meldt opp på dommerkurs 1 fra januar 2020 , begge er 15 år gammel.
Det har vært 2 stk samlinger i håndballgruppen
Håndballeder/ trenere har deltatt på alle sonemøter og årets forum i september 2019
engasjert soneobservatør Thomas Songsli (sonens dommerrådgiver) under
håndballkamper i aukrahallen for å hjelpe og støtte våre dommere under en lang
dømmedag i hallen 15/12-2019. Lærerik for våre dommere
Wenche Nesje laget Romjuls samling i håndballen, noe som vi ha igjen i 2020
Vi hadde håndballens dag i april 2019, en flott dag.
Håndballstyret har et meget godt samarbeid

Kort beskrivelse av miljøet i laget og sosiale aktiviteter:
Håndballagene har et godt miljø innad i gruppen, lagene har hjulpet hverandre med å holde treninger
for hverandre og sammen. Det skaper et godt miljø og samhold. Hospitering har vi hatt mellom J1112-13-14-16
Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sesong:
2 stk skal starte dommerkurs 1 fra uke 3 i januar
16. januar: Kom Rolf Endre Orten , hadde keepersamling/trening med våre trenere. Hvordan skal våre
keepere bli trent

Februar: Regel kurs med Thomas Songsli fra håndballsonen- tidliger dommer i møre og romsdal.
Denne samlingen skal våre trenere bli informert og opplært i dommerregler og dømming.
Fotball
Fotballgruppen har hatt følgende sammensetning sesongen 2019
Leder: Honorata Rachowska-Rishaug
Barnefotballen: Åse Reidun Julnes
Ungdomsfotballen: Jan Kåre Stubseid
A-laget/Senior ansvarlig: Håvard Barstad
Dommeransvarlig: Marion Småge Rød
Fotballstyret har hatt et bra samarbeid for å finne løsninger på evt. problemstillinger som har dukket
opp underveis. Vi har hatt en tett dialog via en Messengergruppe også månedlig møte.
Vi ser at aktiviteten i fotballen begynner å minke . Vi har jobbet med at alle lag skal få trenere og tilbud
til sesongstart 2020. Vi har måttet gå i samarbeidd med Ekko for G14 og G16 slik at det var enklere å få
nok trenere og best mulig tilbud for spillere.
Vi har hatt veldig produktiv oppsummering møtte for sesong 2019 også fullførte allerede Kick off
møtte.
Alle lag har hatt treningstider slik dem ønsket seg tidligere på året.
Mange av lagene vart oppmeldt til serie, vi var nødt til å trekke ut en lag fra serie (spillere vil bare har
tilbud for litt aktiviteter uten seriespill) og mange deltok i tillegg i forskjellige cuper som var rundt
omkring.
Vi har det litt utfordring med misfornøyd medlemmer pga begrenset åpningstider for Aukra Arena og
betaling av utleie av Bane.
Vi har prøvd å rekruttere rekruttdommere, men ingen av våre dommer hadde lyst å gå dette kurset.
Dette er en stor mangelvare i klubben og det bør være noe vi setter trykk på i årene som kommer.
I år Fotballgruppen har i møte 1.09.19, på oppdrag fra hovedstyret, bestemt hva beløpet som
idrettslaget ble tildelt av minnegaven etter Karstein Rød sin bortgang skal brukes til. Beløpet på 17 000
kr brukte vi til å kjøp av utstyr som skal være tilgjengelig på stadion /Arena
Vi hadde rekruttering dag for ny kull som skal begynne med fotball i sesong 2020, det var stor sukces
og vi har allerede lag for G6&J6 som begynte med treninger.
Vi har litt utfordring med jente fotball , ny rekruttering trening for jentene 6-9 år vil ta plass snarest
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.

Det blir forandringer på fotballgruppen før sesongen 2020, vil med dette takke alle som stiller opp for
våre barn slik at vi har et godt tilbud

Utvalg og komiteer
Årsmelding Bane og anlegg 2019
Leder: Roger Øien
Ansvarlig utleie: Siw Varhaugvik (fungerende leder)
Ansvarlig Kiosk: Siw Rindarøy
Ansvarlig Drift: Kjetil Nautnes
Medlem Drift: Arnstein Rød
Medlem Drift: Hans Inge Terøy
Ansvarlig fordeling: Ingen
Ansvarlig brannvern: Kjetil Ilestad

Komiteen har jobbet iht. vedlikehold og investeringsplan for 2019, og har utført følgende oppdrag:
•
•
•

Branntilsyn er gjennomført på våre anlegg.
Service på alle ventilasjonsanlegg.
Inngått årlig serviceavtaleavtale på ventilasjonsanlegg med GK.

•

Aukrahallen:
 4 nye toalett i Aukrahallen.
 Vei rundt Aukrahallen.
 Nytt lys ved inngangspartiet.
 Malt nytt inngangsparti.
 Montert vinsjer for oppheng av veggduker til arrangement.
 Kjøpt og sydd veggduker.
 Innkjøp av bord og stoler til arrangement.
 Oppussing av loftstua samt innkjøp av nye møbler og prosjektor.
 Revet vegg på tribunen for bedre tilrettelegging.

•

Riksfjord stadion:
 Nytt flomlysanlegg.
 Innkjøp av 2 stk. 11`er mål.

Oppsummering;
Komiteen har hatt 1 møte ila. 2019, da det ikke har vært behov for flere fellesmøter. Det har vært
laget banefordeling, drevet utleie, dugnad og kiosk.

Vi har, for andre gang, prøvd ut Aukrahallen som lokale for fest. Dette var nok en gang stor suksess.
Investeringene som er gjort for å gjøre om Aukrahallen til festlokale, på en enklere måte, var svært
vellykket. Komiteen mener det er viktig å sørge for at vi kan drive utleie også til andre arrangement,
slik at dette genererer inntekter til klubben.
Komiteen fungerer godt, og vi mener det er viktig å ha en gruppe som har drift og vedlikehold som
hovedoppgave.
På vegne av bane og anleggskomiteen,
Siw Valdal Varhaugvik, fung. leder B&A.

Sparebanken Møre Aukracup 2019
Arnstein Rød (leder)
Bjørnar Småge
Erlend Melby
Ole Kristian Løvik
Kjetil Nautnes
Siw Rindarøy
Åse Magerøy
Linda Grøttumsbratten
Marin Småge Rød
Grete Sporsem Småge
Heidi Nautnes
Karianne Husøy
SBM Aukracupen vart arrangert 22-24nov. 2019. Vi traff godt med datoen denne gangen. Rekord
stor påmelding. 42 lag fordelt på følgende klasser G15/16, J13, J14-15, G13-14.
Vi hadde 11 lag som overnattet på skolen.
Økonomisk vart cupen en suksess, med godt overskudd inn til klubbkassen. Mange frivillige stilte opp
på årets største dugnad i klubben. For oss som jobber med SBM Aukracupen er vi glade for at
idrettslaget har så mange positive foreldre som stiller opp år etter år og hjelper til. Uten dem hadde
vi ikke fått til dette.
Vi er godt igang med å planlegge neste års cup, vi gleder oss.
Hilsen
Styret i SBM Aukracupen

Utstyr og Materialforvaltere
Gruppen har i 2019 bestått av:

Økonomi og sponsor gruppen
Gruppen har i 2019 bestått av:
Daglig leder (leder)
Siw Rindarøy
Line Valdal(lønn)
Beate Solem(regnskap)
Gruppa har hatt noen møter ellers jevnlig dialog.
Sponsorarbeidet for 2019 gikk greit. Hadde en økning fra 2018. De fleste er villig til å sponse GIL og
legger merke til arbeidet som klubben gjør. Gruppa har jobbet frem en ny sponsorplan for 2019-2021
vedtatt av hovedstyret. Vi fortsetter med general- og hovedsponsorer og har laget gull- sølv- og
bronsepakker til andre. Vi har fått flere til å signere en tre års avtale med klubben.

Medlemstall
Gossen IL- Lagets totale medlemmer.
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

0
2
2

6-12 år

13-19 år

77
61
138

20-25 år

60
87
147

4
18
22

26 år og
eldre
112
138
250

Totalt

26 år og
eldre
26
57
83

Totalt

26 år og
eldre
23
1
24

Totalt

253
306
559

Fotball - Medlemmer registrert med aktiviteten.
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

0
0
0

6-12 år

13-19 år

38
61
99

27
26
53

20-25 år
2
18
20

93
162
255

Håndball – Medlemmer Registrert med aktiviteten.
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

Kvinner
0
48
40
Menn
0
2
0
Totalt
0
50
40
Det har ikke vært så store endringer i medlems masse i 2019

1
1
2

112
4
116

Årsregnskap
Gossen Idrettslag har for året 2019 et overskudd på kr 298.106,-.
Overskuddet forklares ved at man på inntektssiden stort sett er i nærheten av budsjett eller over, og
at man på kostnadssiden i hovedsak holder seg under budsjett.
Styret foreslår å disponere resultatet med 50.000,- til vedlikeholds- og investeringsfond og resten
til egenkapital.
Anleggsregister som viser årets og fremtidig avskrivning er lagt til notene.
Regnskapet er bruttoført som følger av NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

