FELLESSKAP – STOLTHET - GLEDE
ÅRSMELDING MÅLSELV IL, HOVEDLAGET 2021
I året 2021 som er det 115 året i lagets historie, har styret hatt følgende
sammensetting:
Leder:
Bjørn – Kåre Veines
Nestleder:
Roar Sivertsen
Sekretær:
Gunnar Eriksen Leiråmo
Kasserer:
Ørjan Martnes
Styremedlem fra: Fotball:
Egil Andre Jensen
Friidrett: Tommy Granheim
Orientering: Gro Kari Hvideberg Hansen
Allidretten: Lill Jeanette Sjøteig Jonassen
Ski:
Erik Espnes
Skihytta:
Karl Leo Karlstad
Klatring:
Renate Rundmo
Revisor:

Eldbjørg Hillestad – hovedlaget og skihytta
Ellen Espnes – Ski og orientering
Rolf Austgard – Fotball
Tone Fosli – Friidrett og barneidretten

Valgkomiteleder:

Solveig Nilsen

Koordinator trim til topps:

Gunnar Eriksen Leiråmo (sekretær hovedlaget)

Følgende personer har ansvaret for følgende turmål på vegne av Målselv IL:
Broderstadvannet:
Marthe Frette
Linken:
Marthe Frette
Skihytta:
Gunnar Eriksen Leiråmo
Varden u/ Vassbruna:
Viggo Hansen
Akka:
Inger Ann Grimstad
Aursfjellet/Reinhaugen Johnny Løvheim
Ansvarlig Politiattester:

Gunnar Eriksen Leiråmo

Kontaktpersoner Løypekjøring:
Olsborg
Nils Erik Holmebukt
Karlstad
Karl Leo Karlstad
Møllerhaugen
Gunnar Eriksen Leiråmo
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Representanter Målselv Idrettsråd:
Gunnar Eriksen Leiråmo
nestleder
Bjørn–Kåre Veines
styremedlem
Mona Granheim
vara

(gjenvalgt)
(ny 2020)
(gjenvalgt)

Ansvarlig hjemmesiden: https://www.malselv-il.no/

Egil Andre Jensen

Antall registrerte medlemmer i Målselv IL pr 31.12.2021 er 341. Det er en liten
oppgang fra 2020. Dette tallet er hentet fra Minidrett/Klubbadmin. Betalte
medlemmer er 214.
Økonomi:
Hovedlagets inntekter baserer seg i hovedsak på
medlemskontingenter, grasrotandel og tilskudd fra NIF. Styret viser til lagets
regnskap ved kasserer.
Forsikring: Iht lovnormen skal Målselv IL ha forsikring. En underslagforsikring
og en felles forsikring for innbo og utstyre eid av Målselv IL har vi hos IF.

Styremøter:
Det har vært avholdt 1 styremøter i 2021 hvor det er
behandlet 18 saker. Det har i tillegg vært drøftet saker gjennom epost og
messengergruppa til hovedlaget.

Flerbrukshallen på Olsborg
Flerbrukshallen er endelig ferdig og vi i Målselv IL har begynt å bruke den.
Idrettslaget har hatt en stor gled og en stor oppblomstring på allidrett.
.
Etter at hallen på rustahøgda ble stengt grunnet brann i det elektriske anlegget.
Ble det en utfordring for kommunen med ny tildeling av treningstider for di
brukerne.
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Medlemsregister – Minidrett – Klubbadmin
Målselv IL har nå brukt den elektroniske medlemsløsningen Miniidrett –
Klubbadmin i 7 år.
Første utsendelse av medlemskontingent ble sendt ut juni 2021. Etter dette ble
det sendt ut nye kontingenter fortløpende utover året. Det er også sendt ut
påminnelse om å betale kontingent gjennom klubbadmin. Alle undergruppene har
tilgang til klubbadmin. (Unntatt skihytteutvalget) Dette er gitt til leder eller
kasserer i undergruppene.
Treningsavgift kan betales gjennom klubbadmin. Treningsavgiften for fotball,
friidrett og barneidretten ble sendt ut gjennom minidrett og klubbadmin.
Kontonr til undergruppene ligger inne i klubbadmin.
Styret registrer at det dessverre er en del som ikke har betalt
medlemskontingenten i 2021, jobben med å innarbeide minidrett og klubbadmin
må fortsette av det nye styret for 2022. Det nye styret bør også markedsføre
minidrett appen, som gjør det lettere å administrere sitt idrettsliv for
medlemmene.
Ørjan Martnes og Gunnar Eriksen Leiråmo har vært medlemsansvarlige i Målselv
IL 2021.

Fastsetting og/eller videreføring av retningslinjer for tildeling av økonomiske
midler fra Hovedlaget til undergruppene, prosjekt eller tiltak.
Samt Fordeling av midler til skiløypekjøring.
Styret i hovedlaget ønsket å vedta hvilke føringer som gjelder for henvendelser
som kommer om støtte fra hovedlaget. Skal vi utbetale beløpet direkte, eller
skal vi bidra med et lån med null rente for eksempel? Prioriterer vi eksisterende
grupper foran utenforstående prosjekter? Hele styret ble enig i at det er
fornuftig at hovedlaget besitter en buffer som kan brukes til fordeling til
undergruppene når tunge økonomiske løft må taes. Flertallet støtter også at det
gis et rentefritt lån fra hovedlaget der det er nødvendig.
God diskusjon og meninger rundt saken av styret. Styret ble enig om å
innarbeide 1 og 2 inn i organisasjonsplanen, samt at det blir en årsmøtesak for
2019. Følgende retningslinje ble vedtatt:
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1.
Fordelingsnøkkel for midler fra felles midler hos hovedlaget brukes
momskompensasjon nøkkelen, samt at kr 10.000 holdes igjen i hovedlaget.
2.
Hovedlaget gir kr 10.000 i tillskudd, resten utbetales som et rentefritt
lån fra hovedlaget til undergruppene. Alle økonomiske henvendelser må
styrebehandles.
3.
Viderefører praksis og vedtak 0917 fra 2017 med følgende nøkkel:
Olsborg 13,4%, Møllerhaugen 49% og Karlstad 37,6% av tildelt midler fra
Hovedlaget.

Økonomi, regnskap og Vipps
Viser til regnskapet som er vedlagt til årsmøtet.
Felles regnskapsføring av hovedlagets kasserer er benyttet i 2018. Vedtatt på
årsmøtet 2017. Regnskapsprogrammet som benyttes er Visma som også snakker
sammen med Klubbadmin. Kasserer i hovedlaget avholdt møte med kassererne i
undergruppene for å etablere og videreføre rutiner. Målselv IL har også
muligheten til å anskaffe en app fra Visma som gir styremedlemmer i Målselv IL
innsikt i regnskapet gjennom hele året. Tilgangen er ubegrenset for antall, og
koster 59,-kr i mnd. Det er også muligheter å sende faktura gjennom Visma.
Vipps brukes av alle gruppene og Hovedlaget med egne Vippsnr, 6 siffer. Vipps
kan også benyttes til å betale treningsavgifter og medlemskontingenten fra
Målselv IL. Disse sendes ut via Klubbadmin og Visma.

Idrettens Office365 / Teams
I 2020 startet Målselv IL å benytte Nif sin office365 løsning, herunder Teams
til å lagre sine dokumenter. Dette gjelder for hele Målselv IL, slik at både
hovedlaget og gruppene lagrer sine dokumenter der. All informasjon for
hovedlaget fra 2014 er lagret digitalt i Teams med backup på hovedlaget sin
hardisk som sekretæren innehar.
Alle tidligere og de seneste års protokoller, styremøte referater samt andre
dokumenter av betydning lagres på Kommunehuset.

Hjemmesiden
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Sommeren 2020 ble ny hjemmeside etablert. Ansvarlig for hjemmesiden og
ansvaret for utviklingen har vært Egil Andre Jensen. Medielinja på B.V.G.S, som
har brukt dette som et prosjekt, bygget opp og utviklet den nye hjemmesiden.
Hjemmesiden viser kontakt info som epost til gruppene og telefon nummer til
kontaktperson (leder). Samt hvem som sitter i de forskjellige styrene.
Henvisning/link også til Facebooksider og grupper.
Koordinator trim til topps
Tilbudet og driften av Trim til topps er oppe og går igjen. Sekretær for
hovedlaget fungerer som koordinator, med egne turansvarlige for hvert turmål.
Turmålene er Linken, Skihytta, Broderstadvannet, Aursfjordfjellet, Varden u/
Vassbruna og Akka. Det er inngått avtale om gavekort fra Sport1 Målselv til den
med flest turer til hvert av turmålene. Det er også utarbeidet en egen veiledning
til formålet (egen mappe i Teams), samt det er samarbeid med FYSAK om
vedlikehold av turmålene. Evt utgifter til dette formålet dekkes av Målselv IL
hovedlaget. Målselv IL takker for at Marthe Frette (Linken og
Broderstadvannet), Gunnar Eriksen Leiråmo (Skihytta), Viggo Hansen (Varden u/
Vassbruna), Inger Ann Grimstad (Akka) og Johnny Løvheim
(Aursfjellet/Reinhaugen) stiller opp til dette formålet.
Generelle saker som styret i tillegg, har jobbet med:
 Behandlet fordeling av Momskompensasjon, aktivitetsstøtte og
grasrotandel.
 Fordelingsnøkkel fra Hovedlaget til undergruppene baserer seg på
rapporterte driftsutgifter til Samordna rapportering ifbm mva
kompensasjon.
 Idrettslaget har vært med og støttet FAU med 10 000 kroner på innkjøp
av bord og stoler til flerbrukshallen.
 Halltid i flerbrukshallen på Olsborg etter at storhallen på rustahøgda ble
stengt etter brann i det elektriske anlegget. Det ble gjort store
forandringer og mange ble rammet. Anbefaler at det nye styret
fortsetter arbeidet med det.
 Dugnadsforespørsler.
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Styret i Målselv IL ønsker å takke alle medlemmer, ledere og trenere for
god innsats og godt samarbeid i idrettsåret 2021 og ønsker Målselv IL
fortsatt god fremgang!
Sammen skal vi skape et godt miljø med fellesskap, stolthet og glede!

Olsborg 13. februar 2022
Bjørn–Kåre Veines
Leder

