Årsmelding
For Kviteseid Idrettslag 2018
Hovedstyrets medlemmer i 2018:
Leder:

Per Arne Diskerud

Nestleder og sekretær

Ragnhild Lie

Kasserer:

Ingri Elise Engeland

Sekretær:

Ragnhild Lie

Dugnadsansvarlige:

Ragnhild Lie og Håvard Sandland

Styremedlem:

Stian Hauge

Styremedlem:

Marianne Skjæveland

Gruppeledere har vært:
Fotball:

Kristi Marie Tveit

Trim/friidrett.

Kåre Hafskjold

Ski:

Atle Andersen

Barneidrett:

Anne Marie Stykket/ Håvard Sandland

Spinning:

Bjørn Håvard Olsen

Pilates:

Aud Eli Undheim

Øvrige verv:
Representant i idrettsrådet: Halvor Nyland
Valgkomite:

Tone Fosse

Revisorer:

Hans Kristian Aabø og Gunvor Merethe Eilefsen

Telemark Kanalrittet:

Halvor Nyland

Ved utgangen av 2018 hadde idrettslaget 366 medlemmer som er nedgang på 50
medlemmer.
Nedgangen skyldes opprydding i medlemsmassen i forbindelse med overgang til digital
plattform, KlubbAdmin.

Det er avholdt 6 styremøter i 2018. Representanter for undergruppene er invitert og har
deltatt på styremøtene.

Styret har også i 2018 prioritert å legge til rette for aktivitet i henhold til idrettslagets formål
og visjon: «Best mogleg for flest mogleg». I dette ligger det at klubben skal være en
hovedaktør for utvikling av breddeidrett og aktivitet for barn, ungdom og voksne.
Dugnadsarbeid og aktiviteter:
Frivillighet og dugnadsinnsats er helt avgjørende for gjennomføring av aktiviteter,
arrangement og for å skaffe inntekter til laget. De faste dugnadene har som i 2017 vært
Dyrsku’n, åpen hall med kafedrift mandager til onsdager og vedlikehold av kunstgrasbanen.
Ut over de aktivitetene som er beskrevet i årsmeldingen til de enkelte undergruppene har
idrettslaget også deltatt og bidratt i følgende arrangement og aktiviteter:
 Gubberennet 2018: KIL var medarrangør av Gubberennet i 2018.
o Hopprenn i Hegnabakken, 41 deltakere
o Årsmøte med påfølgende fest på Sundvang med ca 75 påmeldte til festen
 Telemark Kanalrittet: Medarrangør og ansvarlig for organisering av starten fra
Kviteseid Sentrum 26 mai.
 Victoriafestivalen: Sykkelløp for barn.
 Åpen hall for barn og ungdom lørdag 10. mars r med åpen kafè og forskjellige
aktivitetstilbud i hallen.
Medlemsregisteret:
Arbeidet med omlegging og oppdatering av medlemsregisteret i KlubbAdmin har fortsatt i
2018. Rutinene for fakturering og medlemsoppfølging er forbedret i løpet av året.
Det var 366 medlemmer pr. utgangen av 2018.
Økonomi:
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 116.792,-.
Idrettslaget har meget god økonomi. Samlet egenkapital er pr. 31/12 på kr. 1.970.632,-.
Andre saker som styret har behandlet og fulgt opp i løpet av året:
 Organisasjonsplanen
 Idrettsregistrering
 Politiattester - Oppfølging av regler og rutiner.
 Fordeling av halltider

Styret vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer i styret og undergrupper,
aktivitetsledere, trenere, lagledere og andre frivillige for fantastisk innsats også i 2018
Styret ønsker også å takke for samarbeidet med Kviteseid Kommune, sponsorer og andre
samarbeidspartnere.

For styret i Kviteseid Idrettslag:
Kviteseid 12. mars 2019
_______________
Per Arne Diskerud
Leder

______________
Ragnhild Lie
Nestleder og sekretær

______________
Håvard Sandland
Styremedlem

______________
Stian Hauge
Styremedlem

________________
Ingri Elise Engeland
Kasserer

_________________
Marianne Skjæveland
Styremedlem

