Rustad IL, allidrettsgruppas årsmelding 2021

Årsberetning 2021 fra Allidrettsgruppa, Rustad IL
Styret har i perioden 04.02.2021 – 03.03.22 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Camilla Berg Hansen
Vibeke Kjær
Pål Nordseth
Ingunn Legard
Line Viul

Styrets arbeid
Det er avholdt 2 styremøter på teams. Styret har også hatt fortløpende og jevnlig kontakt per mail gjennom
året. Det ble arrangert oppstartsamling for alle trenere i gymsalen 25. august. Det har vært en del
håndtering i forbindelse med ulike koronatiltak.
Gjennomførte oppgaver
• Håndtere og tilpasse treningen til myndighetenes smitteverntiltak.
• Utarbeidet og distribuert informasjon om trening og påmelding
• Håndtert henvendelser og kommunikasjon med medlemmer
• Administrert medlemmer og ventelister
• Organisert gruppene og treningstider
• Rekruttert 10 nye trenere (!)
• Informert trenere om politiattester
• Tilpasset treningene til utendørs aktiviteter.
• Gjennomført møter /samling med trenere og styret
• Laget årshjul for trener- og styremøter
• Laget halvårsplaner for trening og aktiviteter
• Planlagt og gjennomført juleavslutning og sommeravslutning (gruppevis)
• Gjort innkjøp og håndtert utlegg
• Laget regnskap og budsjett
• Deltatt i hovedstyrets møter
• Lagt ut info på Allidrettes facebookside og informert foreldre via epost.
Aktivitet
Sesongen 2021/2022 startet med fem partier; to partier med barn født 2016, to partier med barn født 2017
og ett parti med barn født 2018 – alle 20 plasser og tre trenere. Flere partier ble fulltegnet samme dag som
påmeldingen var lagt ut. I 2017-partiene var det noe ledig plass som gikk til ventende 2016- og 2018-barn.
Ventelister har økt utover høsten, særlig på 2016. Styret har forsøkt å finne plass undervegs etter hvert som
partiene har gått seg til, men har dessverre ikke funnet plass til mange grunnet restriksjoner.
Partiene startet opp utendørs i området rundt skolegården grunnet utbrudd. Seinere ble det trening i
gymsalen igjen. Vi har jobbet ut fra felles halvårsplaner.
Rustad IL Langrenn bød som vanlig på tre uker med flott skileik (både i feb 2021 og 2022.)
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Økonomi
Økonomien til Rustad IL Allidrett er fortsatt god. Etter flere år med økende overskudd budsjetterte man med
et styrt, tilpasset underskudd i 2021, som året før. Det har vært ønskelig å bruke mer penger på innleide
instruktører i øvelser som f eks dans eller klatring, men har vært vanskelig å arrangere pga covid. Ingen av
trenerne får lønn. Trenerne betaler selv 200 kr for medlemskap i idrettslaget, men de får et gavekort på
1.200 kroner og en hyggelig middag ved sesongslutt (ikke alkohol). Se vedlagte regnskap og budsjett for mer.
Treningsavgiften i år har vært på 700 kroner
Barneidrettens fond
Allidrettsgruppa har et fond som fotball- og langrennsgruppa har kunnet søke om støtte til. På styremøte i
august 2016 ble kriteriene endret til at pengene skulle gå til gruppene for å rekruttere, beholde og inkludere
barn og ungdom fra nærområdet, samt arbeid for å bevare flest mulig lengst mulig. Eksempler på arbeid som
kan få støtte fra fondet er:
• Støtte til betaling av kontingent for enkeltmedlemmer
• Etablering av fond der enkeltutøvere kan søke om støtte
• Reisefond
• Utstyr til utlån / utstyr til barnegruppene
• Rekrutteringsdager (med spesifikk innsats mot underrepresenterte grupper)
• Samarbeidsprosjekter med den lokale skolen

Det ble på årsmøtet i 2019 besluttet å bruke opp fondet. Styremøte 19.05.2021 besluttet å dele ut nesten
hele sluttbeløpet av fondet til søkere i laget, og midlene går henholdsvis til langrenn (15.000 kr), fotball
(15.000 kr), karate (7.500 kr) og paraidrett (7.500 kr).
Medlemstall
Antall registrerte medlemmer 31. desember i 2021 var: 97 barn og 15 voksne (trenere).
Styret sier tusen hjertelig takk til alle trenere og styremedlemmer som har vært engasjerte i allidretten i
Rustad IL. Dere gjør en imponerende og viktig innsats for vårt nærmiljø og barna våre.

Camilla Berg Hansen, leder

Vibeke Kjær, nestleder
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