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Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i 
idrettslaget. 
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Styrets sammensetning 

Leder:       Jim Thomas Gundersen 
Nestleder:     Siw Valdal Varhaugvik 
Styremedlem:     Honorata Rishaug (Fotball) 
     Ingeborg Gaupseth (Håndball) 
     Roger Øien (Bane og Anlegg) 
     Gunnar Bentz Høgseth 
Varamedlemmer:   Stian Vestavik 
 
Valgkomité:    Levi Løvik (leder) 
     Janne Kristin Småge 
     Ingrid Ilestad 
     Siv K Pedersen (varamedlem) 
 
Kontrollkomité:    Geir Larsen (leder) 
     Pål B Valdal 
     Sveinung Bakkemyr (varamedlem) 
 
Daglig leder:    Siw Rindarøy (f.o.m 02.03.2020) 
 

Styremøter 
Det er avholdt 5 styremøter i 2020 og 1 i 2021.  

Styrets arbeid 

Året har vært preget av Covid – 19. Pandemien har ført til en del usikkerhet for klubben økonomisk, 
og aktiviteten har vært preget av strenge smittevernstiltak. I perioder har anleggene våre vært helt 
stengt. Aukracupen og Juledansen ble det dessverre ikke mulig å arrangere i år pga. 
smitteverntiltakene. Selv om pandemien har satt en stopper for mye av vårt arbeid har vi hatt en del 
aktivitet gjennom året. Det ble arrangert fotballskole i juni, det har vært en del vedlikeholdsarbeid 
og  

i desember 2020 kom sandvolleyballbanen på plass igjen.  
 
Aukrahallen 2023: Det er satt ned en prosjektgruppe for «Aukrahallen 2023». Se årsmelding – Bygg 
og anlegg- for mer info.  
 
Gossen Il har investert kr 500.000 ,- i Fond.  
Fordelt slik: 
Kr 250.000,- DNB Global Indeks 
Kr 125.000,- DNB Teknologi 
Kr 125.000,- DNB Aktiv Rente 
 

Gossen IL har i år blitt med i ALLE MED. Dette er et gratis verktøy som skal gjøre det enklere for 
klubben å få med barn og unge uavhengig av familiens økonomi.  
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Aktivitet. 
 
Fotball 

 

Håndball 

Styrets sammensetning. 

Leder:    Ingeborg Gaupset 
Styrmedlem:   Stine Vestavik 
Styrmedlem:   Nancy Sprnger 
Dommeransvarlig:  Eva Beate Nybø 

Aktivitet 2020 

 Styret har deltatt på alle sonemøtene i håndball romsdal/nordmøre hele året. 
 Regionsmøte i Nord ang Covid 19.  september. 
 Leder for håndballen er medlem i RegionsTinget, sitter som representant for vår sone. 

Deltok på tingsamling via teams i juni 2020, med stemmerett. 
 Kick-off møte med oppmenn/trenere for sesong 20/21 i oktober, gjennomgang på sesonegn. 
 Ikke arrangert håndballensdag i april  pga Covid19 
 Har deltatt i planlegging av kamper i hallen, pga restreksjoner med antall i hall. Satt opp 

kjøreplan for lagene som skulle spille. 
 Leder i håndballen har deltatt på alle oppstartmøtene til lagene, sammen med DL. 

Kurs 

 1 stk trener J11 år :  Trener 1 kurs 
 2 stk trenere J14 år: oppmeldt til Trenerskolen 2020, utsatt pga Covid  

Annet: 

 Har i sesong 20/21 år sammenslått 4 lag:    
 J11/12 spiller i 12 årserie kun et lag  
 13/ 14 spiller i 14 år serie med 2 lag  
Dette grunnet lite spillere i alder J11 + 13 ( frafall) 

 Jobbet med å få trener inn på J15, men med uten hell. Men har fått hjelp av håndballdamer 
fra damelaget til å bistå, samt foreldre som har bistått med fysikktrening. 

 Utført treningskamper internt  
 Har bistått med håndball i All idrett der 2-3 jenter fra J15 har deltatt 2 mandager. 
 Frafall på en dommer i sesong 20/21 
 LAG I SERIESPILL: J12,14,15 
 J10 år, kun trent noen uker, deltar ikke i seriespill pga forlenget forballsesong. 
 Minilag J8, har ikke spilt miniturnering pga covid, skal  i utgangspunktet har arrangere 

miniturnering i mars 2021.  
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 Damlaget har ikke spilt så mye håndball pga covid restreksjoner, men har trent i hall med 
induviduell trening ball/styrke. 

 Alle lagene har vært meget dyktig til å holde seg til covid instruksene både under trening og 
kamper, trygt og godt å være håndballspiller i GIL.  Bra informasjon fra GIL undersveis. 

 Meget godt samarbeid med Daglig Leder i GIL 
 Håndballgruppen har fått innkjøpt nye håndballer og treningsutstyr for styrketrening. Det er 

vi meget glad for. Dette er med til å bidra til mindre skader i håndballen, vi har fått pålegg av 
sonen vår hvor viktig det er med styrketrening i idretten vår, det må inn mere  i treningen. 

 Jeg som leder har tatt avgjørelser for lag som skulle dra til sunnmøre og til molde på kamper 
rett før jul om å ikke dra ,  da smittefaren har vært høy. Det ble mottatt veldig positivt fra 
lagene våre. 

Sonen har satt Gebyrfrie omberamminger  i sesong 20/21 pga covid19 
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Utvalg og komiteer 

Bane og Anlegg 

Styrets sammensetning 2020 

Leder:    Roger Øien 
Ansvarlig utleie:  Siw Varhaugvik 
Ansvarlig Kiosk:  Daglig leder 
Ansvarlig Drift:   Kjetil Nautnes 
Ansvarlig fordeling:  Ledere undergrupper Fotball/Håndball 
Ansvarlig brannvern:  Kjetil Ilestad  
 

Oppsummering 2020 

Arbeidet i 2020 har vært preget av Covid-19. Det har vært begrenset med oppgaver og investeringer 
som har blitt utført både pga anleggene har vært stengt i perioder, men også for å redusere bruk av 
midler ettersom Covid-19 har gitt klubben usikkerhet rundt økonomi. Det er ikke blitt gjennomført 
fellesmøte for hele bane og anleggskomiteen i 2020. Det er blitt gjennomført flere mindre 
arbeidsmøter. 

Av aktiviteter i 2020 kan vi nevne følgende: 

 Påfyll av granulat på Riksfjord Stadion. 
 Innkjøp av håndballmål og klargjøring for ny merking av bane i Aukrahallen. 
 Ryddedugnad, Riksfjord Stadion – Maling, rydding, opphenging av sponsorskilt. 
 Utbedring av feil i ventilasjonsanlegg Riksfjord Stadion (utført av GK). 
 Bygget/Re-etablert Sandvolleyball bane, Riksfjord Stadion (Ferdig November 2020) 
 Innhentet anbud/pris for ny automatisk dør Aukra Arena 
 Gitt høringssvar til Aukra kommunes kulturplan mht. planer for nytt kunstgressdekke 

Riksfjord Stadion. 

Utover dette har hovedfokuset til bane og anlegg i 2020 vært å kartlegge tilstanden til Aukrahallen, 
ettersom hallen er over 33år (byggeår 1987). Vi har også valgt å ikke gjennomføre planlagte 
aktiviteter i investeringsplanen knyttet til Aukrahallen (f.eks utbedring av 2 garderober, bygge mer 
lagerplass, utbedre lys i gangareal, etc) da disse investeringene må ses i sammenheng med de større 
utbedringer som hallen krever. Vi har derfor igangsatt ett eget prosjekt kalt «Aukrahallen 2023» 
mht. å se på mulig rehabilitering og utbyggingsløsninger.  

Det ble fort veldig klart at dette er ett arbeid som klubben trenger støtte til, og vi engasjerte derfor 
Norconsult ved starten av året for å gjøre beregninger på hva dagens bygningsmasse kan tåle av 
belastninger. Samarbeidet med Norconsult ble videreført da det ble opprettet en prosjektgruppe for 
å ta dette arbeidet videre inn i rehabiliteringskalkyle og skissefase. Kostandene for kjøp/innleie av 
disse tjenestene utgjorde ca. 190.000,- i 2020. 

Utover dette viser det til egen årsmelding fra prosjektgruppen. 
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Sparebanken Møre Aukracup 2020. 

Det ble dessverre ikke avhold Aukracup i 2020. Dette pga korona pandemien som herjet i landet.  

Økonomi og sponsor gruppen 

Gruppen har i 2020 bestått av: 
Leder  Daglig leder  
Medlem Siv Oterhals 
Medlem Lise Dale 
Lønn  Line Valdal 
Regnskap Beate Solem 
 
Gruppen har ikke hatt noen møter i 2020. Covid-19 pandemien gjorde det vanskelig for styret å 
møtes. Daglig leder jobbet mot sponsorene. Det er mange samarbeidsavtaler som går over flere år 
og dette letter sponsorjakten. Vi mistet noen sponsorer pga Covid -19, men vi fikk også to nye 
hovedsponsorer.  
 
Utstyr og materialforvalter 
 
Gruppen har i 2020 bestått av: 
Leder   Daglig Leder  
Ansvarlig nøkler  Roger Varhaugvik  
Materialforvalter Kåre Idar Midtbø, Medisin 
Materialforvalter Cathrine Rambø, fotballdrakter 
Materialforvalter Stine Vestavik, håndballdrakter 
 
Gruppen har ikke hatt noen møter i 2020 pga covid-19 pandemien.  
I forbindelse med Sparebanken Møre sin nye logo har banken gitt klubben helt nye draktsett. De 
gamle draktene ble gitt til Klippen. Det har vært noen utfordringer med låsen på døra til Aukra Arena. 
Dette har Låseservice ordnet. Fikk overført programvaren (låsesystemet) over til en nyere pc.  
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Arsmelding prosjektgruppe «Aukrahallen 2023» 
Denne prosjektgruppen har bestått av: 

 Jim Thomas Gundersen, Styreleder GIL 
 Siw Varhaugvik, Nestleder GIL, og utleie ansvarlig GIL 
 Roger Øien, Leder Bane og Anlegg 
 Siw Oterhals, frivillig 

Prosjektgruppen har gjennomført følgende aktiviteter i prosjektet «Aukrahallen 2023»: 

 Engasjert Norconsult mht. styrkeberegninger av bærene konstruksjoner 
 Engasjert takstmann til å utføre rehabiliteringskalkyle, basert på bl.a tilstandsrapport fra 

2013, og gjennomført befaring av hallen. 
 Gjennomført åpent møte med innbyggere/bruker av Aukrahallen der de skulle komme med 

innspill på ønsker til prosjektet (Mai 2020) 
 Gjennomført befaring i «Nye Brynhallen» og erfaringsoverføring med Bud IL. 
 Engasjert Norconsult til å lage forslag til ny romplan, kalt skissefase, for Aukrahallen, ved en 

eventuell ombygging og utvidelse. 
 Gitt innspill til revisjon av Kulturplan i Aukra Kommune, i den hensikt å få «Aukrahallen 

2023» inn i kommunale planer. 
 Levert forslag til romplan til Hovedstyret (Desember 2020) 

Oppsummering 2020 
Det er ingen tvil om at dette er mye arbeid. Men Aukrahallen har ett stort behov for utbedring og 
fornyelse. Som en liten klubb med begrensede ressurser til å ta slike prosjekter, er vi helt avhengig 
av ett godt samarbeid med Aukra kommune, Norges Idrettsforbund og andre profesjonelle aktører.  

Videre arbeid blir derfor å fokusere på hvilken løsning som er riktig for Gossen Idrettslag, men også 
hva som er riktig for innbyggerne i Aukra. Ønsker vi å ha en idrettshall på Gossen?, ønsker vi å 
investere det som det koster å få hallen til den tilstand som kreves i.h.t dagens krav og det som 
brukerne og innbyggerne ønsker?  

Prosjektet, bygge teknisk, kan ikke utføres på dugnad da dagens krav krever profesjonell utførelse av 
de fleste bygnings flater og installasjoner. Men foreløpig jobbes det altså dugnad for å få 
administrert og koordinert prosjektet. 

Så langt i prosjektet kan vi konkludere i at en renovering vil koste over 20mill NOK, uten å gi klubben 
noen ekstra flater, kun utbedring av dagens tilstander. 

En utbedring og utvidelse av Aukrahallen, slik at Aukrahallen 2023 kan bli ett aktivitetshus med 
større bredde og mangfold ligger foreslått i romprogrammet fra Norconsult, der det bl.a er funnet 
plass til aktivitetsal, squashbane, styrkerom og e-sport sal. Kostnadene på aktivitetshuset er fortsatt 
usikre, men det er antydet rundt ca. 50mill NOK. 

Finansieringsløsninger for begge bygg konseptene, renovering – 20mill og aktivitetshus – 50mill 
jobbes det allerede med, og med spillemidler og momskompensasjon er ikke kostandene 
skremmende når vi ser hva vi får igjen, kost/nytte. 
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Skisse av Aukrahallen 2023 – Konsept «Utbygging/Aktivitetshus» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser Aukrahallen, og mulig løsning for nytt påbygg i grått (krever riving av dagens gang/inngangsparti). 

 

Arbeid i 2021 blir å søke innspill til konseptene fra brukerne, innbyggerne, kommunen og andre 
støttefunksjoner (NIF, Fylkeskommunen, etc.) slik at prosjektet utvikles videre til ett valg av konsept. 
I dette arbeidet ligger det utarbeidelse av bl.a ; behovsanalyser, finansieringsplaner, 
spillemiddelsøknader, prosjektplaner, entreprise/anbuds dokument, etc. 

Spesielt entreprise arbeidet er kostbart, og må kjøpes som egen tjeneste. Det vil derfor være ett 
prioritert arbeid å få på plass finansiering for dette i 2021, forutsatt at medlemmene og årsmøtet 
ønsker at det skal jobbes videre med, 

 

På vegne av prosjektgruppen, 

Roger Øien, Leder B&A. 
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Medlemstall 
Gossen il- Lagets totale medlemmer. 

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

Totalt 

Kvinner 0 72 57 1 117 247 
Menn 2 64 50 18 135 269 
Totalt 2 136 107 19 252 516 

 

Fotball- Aktive medlemmer 

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

Totalt 

Kvinner 0 40 22 2 24 86 
Menn 1 62 47 17 50 177 
Totalt 1 102 69 19 74 263 

 

Håndball- Aktive medlemmer 

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

Totalt 

Kvinner 0 32 33 0 20 85 
Menn 0 0 0 0 3 3 
Totalt 0 32 33 0 23 88 
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Årsregnskap  

Gossen Idrettslag har i det spesielle året 2020, et overskudd på kr 667.390,- (298.106,-).   
 
Overskuddet forklares ved at vi i stor grad har beholdt inntektene, samt redusert kostnadene pga. 
lavere aktivitet. Vi har fått kompensert(koronakrisepakke 3) kr. 170.000,- i tapte inntekter pga. 
avlyste arrangement i forbindelse med covid-19 (Aukracupen og romjulsdansen). Daglig leder har i 
2020 jobbet 80%, mens det er budsjettert med lønnskostnader til 100% stilling. 
 
Budsjettet er rimelig konservativt, og vi har god oversikt over hvilke inntekter og utgifter klubben 
har.  
 
I henhold til årsmøtevedtak i 2019 har styret plassert totalt kr 500.000,- i fondene SBM DNB Aktiv 
Rente, SBM DNB Global Index A og SBM DNB Teknologi A. Her har vi pr 31.12.20 en foreløpig 
urealisert avkastning på kr. 51.086,- på under ett år. 
  
Styret foreslår å disponere resultatet med kr 250.000,- til vedlikeholds- og investeringsfond, kr 
50.000 til Åge Valdals Minnefond 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. 

 


