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Møtereferat 
 

Møte: Årsmøte, HIL 

 

Dato: Onsdag 30.03.22 

 

Sted: Klubbhuset 

 

Til stede: Grethe Lund, Sunniva Aunøien Bakås, Ivar Volden, Ottar Bakås, André Moen, 

Kjell Ove Oftedal, Berit Aune, Anders Brennås, Anna Oftedal, Guri K. Aune, Jon Martin 

Brørs, Per-Erik Heksem og Margrethe Aunøien 

  

Forfall: Tonje Håbjørg (leder valgkomiteen), Margit Bakka Nygård (redaktør Blinken) 

 

Referent: Margrethe Aunøien 

 

Sak 1/ 22   Godkjenne de stemmeberettigede 

Enstemmig godkjent 

 

Sak 2/ 22   Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll 

              Møteleder: Per-Erik Heksem 

              Referent: Margrethe Aunøien 

              Protokoll: Sunniva A. Bakås, Ottar Bakås 

 

Sak 3/ 22   Godkjenne innkalling og saksliste  

Enstemmig godkjent 

 

Sak 4/ 22   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger  

Enstemmig godkjent 

 

Covid19 preget mye av aktiviteten i HIL også i 2021. Turnstevner og fotballturneringer ble 

avlyst, men treninger, kamper og lysløyperenn ble gjennomført. Aunegrenda Rundt og 

Svenukrennet ble også gjennomført, med vri. 

 

Vi har hatt en liten oppgang i medlemmer, og det er supert. Mange betaler ikke 

medlemskapsavgiften, og vi må se på dette. Vi har solide sponsorer som vi setter stor pris på.  

 

Allidretten er populær, og det er godt oppmøte på aktivitetene. 

 

Det ble ingen dugnader på stadion i 2021. I 2022 blir det vårdugnad, klubbhuset og 

flaggstenger skal males, og det skal anlegges aktivitetspark. 
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Handlingsplanen ble gjennomgått, og den videreføres slik den er per dags dato. 

 

Turngruppa 

 

2021 var et bra turnår, selv om flere stevner ble avlyst. Trondheim skal ha turnstevne i 2022. 

 

Det er nå 60 turnere fra Haltdalen og Ålen med på turn, og det er svært gledelig. De fleste er 

jenter. Gutter er hjertelig velkommen i turngruppa. Gruppa har mange unge trenere, og det er 

positivt. 

 

I mars 2021 leide turngruppa turnhallen på Os, og her fikk turnerne prøvd apparater vi ikke 

har selv. Dette var populært. 

 

Ny jumptrack er kjøpt, og dette er en stor og god investering for turngruppa. 

 

Skigruppa 

 

Helge Sivertsvold gikk bort i januar 2022. Han hadde en viktig rolle i skimiljøet og 

idrettslaget, og han vil bli dypt savnet. 

 

Siden ski er en utendørsaktivitet, ble de fleste aktiviteter gjennomført i 2021, til tross for 

Covid19. Både Aunegrenda Rundt og Svenuken ble arrangert med gjennomføring på 

egenhånd, og dette var vellykket. Det ble imidlertid ikke arrangert så mange skirenn i 

regionen. 

 

Det var faste treninger gjennom vinteren, og i oktober ble det gjennomført en 

barmarkssamling sammen med Røros IL.  

 

Trivsel er hovedfokus i gruppa, og aktiviteten er stor. Den største utfordringen er å få til gode 

aktiviteter for de eldste ungene. 

 

Det er gjennomført beitepussing og kosting av rulleskiløypa. Skigruppa støttet Holtålen 

Turforening med kr 20 000,- for kjøp av slodd/ sporkjelke. 

 

Styret jobber godt sammen, og skigruppa har en sunn økonomi. 

 

Fotballgruppa 

 

Covid19 preget nesten hele vårsesongen til fotballgruppa, og de fleste aktiviteter kom ikke 

ordentlig i gang før utpå høsten. 
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Høstsesongen bar preg av stor aktivitet på stadion, og det var svært gledelig. HIL hadde  

fire egne lag, så det ble mange treninger og kamper. J9, G9 og J11 spilte i serie, mens J7 kun 

hadde treninger.  

 

Alle fotballturneringer ble avlyst, og dette preger økonomien til gruppa.  

Hovedlaget kjøpte flere fotballmål, slik at fotballgruppa kan arrangere en egen turnering for 

de yngste i regionen. 

 

Fotballgruppa har hatt et tett samarbeid med Ålen IL når det gjelder de eldste spillerne  

(G11, G14 og J15), og det har fungert bra. 

 

Trimgruppa 

 

Det er satt opp nye trimkasser på alle poster, foruten Drøydalen. Dette vil bli gjort. 

 

Trimgruppa har fått to nye medlemmer, og det er positivt og inspirerende for videre arbeid. 

 

Det er økende aktivitet på både sommertrim og vintertrim.  

Gruppa selger ikke så mange kort, og har ingen annen inntektskilde, men økonomien er grei. 

 

Det er kjøpt gapahuk som skal settes opp på Envollen. Dette arbeidet starter 05.04.22. 

 

Bringentreffet var vellykket også denne gang. Det var ca. 50 stk som tok turen til Bringen, og 

det var grilling og god stemning. 

 

Organisert trim i Haltdalen kom i gang vinteren 1972, og det er nå 50 år siden.  

Gudbrand Grøt satte det hele i gang, og det ble satt opp 4 trimposter. 

 

Blinken 

 

Det har vært store omveltninger i Blinkenredaksjonen. Redaksjonen har vært liten det siste 

året, og det ble utgitt to utgaver av bladet i 2021. 

 

Da det gamle trykkeriet ble lagt ned, fikk bladet nytt trykkeri gjennom Astrid Wolden, og hun 

har vært til stor hjelp. Georg har laget kryssord som før, og Magne Idar har hjulpet til med de 

to utgivelsene i 2021.. 

 

Blinken har fått noen nye abonnenter, men også mistet noen.  

 

Marie Volden var den eneste som fortsatte fra den gamle redaksjonen. Hun skulle være med 

ett ekstra år og sluttet til jul 2021. Verken Synnøve Lillevold eller Margit Bakka Nygård 

ønsker å fortsette etter prøveperioden, og Blinken står nå uten redaksjon. 
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Sak 5/ 22   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Enstemmig godkjent 

 

Fra kontrollutvalgets beretning kommer det fram at det gjøres en god jobb i idrettslaget, men 

at hovedlagets årshjul må brukes mer aktivt, slik at alle oppgaver og aktiviteter blir 

gjennomført til rett tid. 

 

Styret i hovedlaget skal passe på undergruppene og se til at aktiviteten der drives etter 

oppsatte årshjul og budsjett.  

 

Kontrollutvalget har hatt ett møte og jobber godt sammen.  

De ønsker heretter å bli innkalt til ordinære styremøter i idrettslaget.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at årsmøtet godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2021. 

 

Sak 6/ 22   Fastsette medlemskontingent 

Enstemmig godkjent   

 

Nye satser i idrettslaget: 

 Foreslåtte satser 

Barn per år              kr 50,- 

Voksen per år kr 200,- 
 

Sak 7/ 22   Behandle innkomne forslag og saker fra styret 

a. Blinken 

 

  Hovedlagets innstilling godkjennes.  

 

Blinken settes på pause inntil videre. Bladet kan startes opp igjen ved en senere 

anledning hvis det kommer på plass en ny redaksjon. Blinkens konto blir administrert 

av hovedlaget. 

 

b. Æresmedlemskap og oppmerksomhet ved begravelser/ bisettelser 

 

1) Hovedlagets innstilling godkjennes. 

 

Hovedlaget får som mandat å sette ned et utvalg på 3 personer som skal se på, og 

utarbeide, rutiner for æresmedlemskap og oppmerksomhet ved begravelser/ bisettelser. 

Utvalget legger fram forslag til nye praksiser på årsmøtet 2023.  

Gamle vedtak må letes fram. Andre ordninger, som f.eks. Årets navn eller utmerkelser 

i forbindelse med ekstraordinære prestasjoner/ resultater, utredes også. 

http://www.facebook.com/haltdalenil/
http://haltdalenil.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_-s71q9rfAhXRo4sKHW7hCbsQjRx6BAgBEAU&url=https://midtenergi.no/logo-og-profil/&psig=AOvVaw1HzfgonpGkyYX37QCMUtZR&ust=1546904884705766
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw9YT1gdPYAhXmCJoKHWroDWEQjRwIBw&url=https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode%3D110773894&psig=AOvVaw2ek3s123ye_HHhdy1iNRJ4&ust=1515866768842135



	Referat årsmøte 2022
	Dokument_2022-04-21_125807

