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Styrets sammensetning
Leder: Bjørn Kåre Gausland
Nestleder: Roald Kåre Stenvik
Styremedlem: Ronny Fjelde

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 1 styremøter hvor 2 saker er behandlet.
NIF har vært i kontakt med styret for å pålegge oss å heve medlemskontingenten. Denne var satt til
kr. 20,- men dette har vært for lavt i henhold til NIF sitt lovverk. Kontingenten ble derfor hevet til
kr. 100,- for å kunne følge lovverket.

Aktivitet
Klubben har hatt 3 medlemmer på Luftsportsuka på Starmoen i år. Disse var Snorre Vandbakk Fjelde,
Ronny Fjelde og Arvid Bruntveit. Snorre klarte å vinne en tur med mikrofly og var strålende fornøyd.
Ellers deltok de på kurs i dronebygging. Alle var strålende fornøyd med turen.
Norges Idrettsforbund hadde styrekurs for 4 medlemmer i desember. Dette var nyttig informasjon.
Det var stort behov for et kurs slik at vi kunne bli satt skikkelig inn i regelverket til NIF.
Ellers er det vanskelig å vite hvor mye aktivitet det har vært blant medlemmene i og med at vi har
medlemmer spredt over hele landet. Det er lite kontakt styret har med medlemmene.
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Medlemstall
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.).
Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

Kvinner
Menn

1

1

Totalt

26 år og
eldre

Totalt

1

1

49

51
52

Årsregnskap
Klubbe byttet bank fra Hjelmeland Sparebank over til SR-Bank i begynnelsen av året. Vi opprettet
også en bedriftsavtale med banken.
Inngående saldo var pr. 1.1.18 kr. 14 120,16. Utgående saldo pr. 31.12.18 var kr. 13 812,16.
Klubben har dermed et underskudd på kr. 308,-.
Det forventes en mye høyere inntekt i 2019 da klubbkontingenten er steget med kr. 80,- pr.
enkeltmedlem

Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede
konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under
12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper.
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Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine
forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende
deltar i.
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