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Møtereferat Årsmøtet 2018: 6. mars 2019 
Sted:	Klubbhuset	
Antall	tilstede:	40	
	
Sak	1) Godkjenne	de	stemmeberettigede.	
Kommentarer:	Ingen	
Forslag:	Alle	fremmøtte	er	stemmeberettiget.	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
Sak	2) Godkjenne	innkallinga,	saklista	og	forretningsorden.	
Kommentarer:	Budsjett	ble	ikke	lagt	fram	sammen	med	innkallinga.	Det	skulle	vært	
gjort.	Svar:	Det	stemmer.	De	ble	lagt	ut	i	etterkant,	før	årsmøtet,	men	ikke	sammen	med	
saklista.		
Forslag:	Innkalling,	saklista	og	forretningsorden	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
Sak	3) Velge	dirigent,	referent,	samt	to	medlemmer	til	å	underskrive	protokollen.	
Forslag:	
Dirigent:	Kjell	Olav	Einarsve	
Referent:	Tron	Vedul	Tronstad	
Underskriver	1:	Aase	Vedul-Moen	
Underskriver	2:	Einar	Ekle	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
Sak	4) Behandle	idrettslagets	årsberetning	og	gruppeårsmeldinger.	
Årsberetning	for	arbeidsutvalget	ble	lest	av	Kjell	Olav	Einarsve	(se	vedlegg	1).	
Kommentarer:	Det	har	blitt	kommentert	i	kommunen	at	det	er	merkelig	at	det	ikke	ble	
søkt	spillemidler	til	utbedringen	av	løypetraseen.	Kommunen	sier	at	de	ville	prioritert	
en	slik	søknad.	Svar:	Denne	utbedringen	var	ikke	søknadsberettiget	blant	annet	pga.	
flere	grunneiere	som	er	involvert	med	leieavtaler.	En	slik	søknadsprosess	ville	også	
kunne	utsatt	utbedringen,	noe	som	kunne	vært	kritisk	for	tråkkemaskina.	
Forslag:	Årsberetning	for	arbeidsutvalget	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Årsberetning	for	fotballavd.	ble	lest	av	Franck	Ude	(se	vedlegg	2).	
Kommentarer:	Ingen	
Forslag:	Årsberetning	for	fotballavd.	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent.	
	
Årsberetning	for	friidrett/idrettsskole	ble	lest	av	Marte	Tiller	(se	vedlegg	3).	
Kommentarer:	Ingen	
Forslag:	Årsberetning	for	friidrett/idrettsskole	godkjennes.	



	

		 	 	

Respekt	
Samhold	
Trivsel	IL	Aasguten	

Vedtak:	Godkjent.	
	
Årsberetning	for	håndballavd.	ble	lest	av	Anne	Berit	Haabeth	(se	vedlegg	4).	
Kommentarer:	Det	mangler	noen	trenere	fra	i	fjor.	
Forslag:	Årsmøtet	godkjenner	at	leder	kan	oppdatere	årsberetningen	for	håndballavd.	
med	trenerdetaljer	før	det	referatføres.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Årsberetning	for	skiavd.	ble	lest	av	Torbjørn	Ekle	(se	vedlegg	5).	
Kommentarer:	Kretsrenndatoen	er	feil,	skal	være	17/2.		
Forslag:	Årsberetning	for	skiavdelingen	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Årsberetning	for	Stokkvola	tusenårssti	ble	lest	av	Per	Olav	Skjesol	(se	vedlegg	6).	
Kommentarer:	Ingen.	
Forslag:	Årsberetning	for	Stokkvola	tusenårssti	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Årsberetning	for	treningssenteret	ble	lest	av	Ann	Cathrin	Fossum	(se	vedlegg	7).	
Kommentarer:	Hva	skjer	med	utbygging	av	klubbhuset?	Skal	nytt	utstyr	kjøpes	inn	før	
det	bygges	ut,	eller	avventer	vi?	Svar:	Det	er	undersøkt	med	kommunen,	men	ting	tar	tid.	
Noe	utstyr	kommer	til	å	bli	kjøpt	inn,	men	dette	kommer	i	budsjettet.		
Forslag:	Årsberetning	for	treningssenteret	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
	
Sak	5) Behandle	idrettslagets	regnskap	i	revidert	stand.		
Regnskap	for	hovedlaget	ble	lest	av	Karin	Nordaune	Arentz	(se	vedlegg	8).	
Kommentarer:	Andre	kostnader	(7792)	har	økt	betraktelig	fra	året	før.	Hva	inngår	i	
denne?	Svar:	Støtte	til	tråkkemaskina	ligger	i	denne	posten.	
Hvorfor	har	bank	og	kortgebyr	(7770)	økt	så	mye?	Svar:	Bruk	av	VIPPS	og	MinIdrett	har	
en	kostnad	knyttet	til	seg.	Disse	dukker	opp	her.	
Revisorene	anbefaler	regnskapet	godkjent.	
Forslag:	Regnskapet	for	hovedlaget	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Regnskap	for	fotballavd.	ble	lest	av	Hege	Røsdal	(se	vedlegg	9).	
Kommentarer:	Det	var	budsjettert	med	et	nullbudsjett,	men	avdelinga	gikk	ganske	mye	
i	pluss.	Dette	kommer	av	at	det	ble	mindre	vedlikehold	gjennomført	på	ballbingen.	De	
fikk	i	tillegg	leieinntekter	i	klubbhuset	som	bidro	positivt.	
Revisorene	anbefaler	regnskapet	godkjent.	
Forslag:	Regnskapet	for	fotballavd.	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Regnskap	for	friidrett/idrettsskole	ble	lest	av	Karin	Nordaune	Arentz	(se	vedlegg	10).	
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Kommentarer:	Ingen	kommentarer	fra	årsmøtet.	
Revisorene	anbefaler	regnskapene	godkjent.	
Forslag:	Regnskapet	for	friidrett/idrettsskole	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Regnskap	for	håndballavd.	ble	lest	av	Line	Benjaminsen	(se	vedlegg	11).	
Kommentarer:	Ingen	kommentarer	fra	årsmøtet.	
Revisorene	anbefaler	regnskapet	godkjent.	
Forslag:	Regnskap	for	håndballavd.	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Regnskap	for	skiavd.	ble	lest	av	Øyvind	Evenhus	(se	vedlegg	12).	
Kommentarer:	LAM	og	mva	er	slått	sammen	her	(3941).	Hva	var	det	reelle	LAM-
beløpet	som	skiavd.	fikk?	Svar:	17	000	kroner.	
Revisorene	anbefaler	regnskapet	godkjent.	
Forslag:	Regnskapet	for	skiavd.	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Regnskap	for	Stokkvola	tusenårssti	ble	lest	av	Per	Olav	Skjesol	(se	vedlegg	13).	
Kommentarer:	Ingen	kommentarer	fra	årsmøtet.	
Revisorene	anbefaler	regnskapet	godkjent.	
Forslag:	Regnskapet	for	Stokkvola	tusenårssti	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Regnskap	for	treningssenteret	ble	lest	av	Jørgen	Reitan	(se	vedlegg	14).	
Kommentarer:	Hvorfor	er	det	ikke	LAM-midler	her?	Svar:	Treningssenter	er	ingen	
særidrett,	så	de	er	ikke	berettiget	LAM-midler.		
Revisorene	anbefaler	regnskapet	godkjent.	
Forslag:	Regnskapet	for	treningssenteret	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
	
Sak	6) Behandle	forslag	og	saker.	

a. Ettergivelse	av	lån	til	skiavdelingen	fra	hovedlaget	
Info:	Skiavdelinga	fikk	lån	på	175	000	kroner	fra	hovedlaget	da	tråkkemaskina	
skulle	kjøpes	inn.	Pga.	anstrengt	økonomi	i	skiavdelingen	har	arbeidsutvalget	
foreslått	at	dette	lånet	ettergis	i	sin	helhet.			
Kommentarer:	Ingen	
Forslag:	Hovedstyret	anbefaler	at	årsmøtet	godkjenner	at	lånet	på	175	000	
kroner	fra	hovedlaget	til	skiavdelingen	blir	ettergitt.	
Vedtak:	Godkjent	
	
b. Treningssenter	–	Husleie		
Info:		
I	den	senere	tid	har	det	foregått	en	debatt	internt	i	Aasguten	angående	en	
varslende	revisjonsanmerkning	på	beregningen	av	husleie	for	Åsen	
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treningssenter.	For	2018	er	husleien	satt	til	10.000,-	pr	mnd.	pluss	strøm,	
forsikring	og	renovasjon.	Det	forefinnes	pr	i	dag	ingen	husleiekontrakt.	

	
Mange	aktive	medlemmer	i	treningssenteret	mener	at	dette	er	en	uheldig	og	en	
lite	forutsigbar	måte	å	beregne	husleien	på,	og	de	mener	også	at	husleien	er	alt	
for	høy.	

	
Vi	foreslår	derfor	at	treningssenteret	betaler	husleie	for	hvert	betalende	medlem,	
men	ikke	for	såkalte	gratismedlemmer	(familiemedlemmer)	

	
Dette	gir	følgende	tabell:	

1. Enkeltmedlemmer	som	betaler	1500,-			husleie	kr.	500,-	
2. Enkeltmedlemmer	som	betaler	750,-						husleie	kr.	250,-	
3. Familie	som	betaler	3000,-																									husleie	kr.	1000,-	

Treningssenteret	har	pr.	31.12.18	-	235	medlemmer.	Mange	av	disse	betaler	
medlemsavgift	til	IL	Aasguten	på	grunn	av	sitt	medlemskap	i	treningssenteret,	og	
bidrar	dermed	med	penger	til	laget	også	her.		

	
Ca.	55	av	disse	«gratismedlemmene»	er	ungdommer	fra	13	til	19	år.	Denne	
aldersgruppen	er	det	viktig	å	ta	vare	på.	Dette	er	påpekt	fra	NIF	i	flere	skriv	og	
uttalelser.	Det	må	finnes	en	løsning	på	å	få	disse	rapportert	ifbm.	med	LAM	
midler.	

	
Den	beregnede	husleien	i	pkt.	1-3	er	inkludert	strøm,	forsikringer	og	renovasjon.	
Husleien	betales	så	snart	oversikten	fra	KlubbAdmin	kommer	pr	31.12.		

	
Åsen	18.2.2019	

	
På	vegne	av	mange	medlemmer	i	Åsen	treningssenter	
Anne	Grete	Nyborg	
	
Kommentarer:	Hovedstyret	mener	at	dette	ikke	er	en	årsmøtesak	og	ber	derfor	
årsmøtet	stemme	over	om	saken	kan	sendes	til	hovedstyret.	Hvis	saken	sendes	til	
hovedstyret	foreslår	vi	en	endring	i	organisasjonsplanen	som	sier	at	husleie	skal	
fastsettes	for	alle	avdelinger	av	hovedstyret.	Vi	mener	også	at	forutsigbarheten	
for	treningssenteret	blir	ivaretatt	av	budsjettet	og	handlingsplanen	som	skal	
legges	fram	for	årsmøtet.	
Forslag:	Hovedstyret	mener	at	dette	ikke	er	en	årsmøtesak	og	ber	årsmøtet	
stemme	over	om	saken	kan	sendes	til	hovedstyret	for	behandling	der.	
Avstemning:	Skriftlig	avstemming	ble	gjennomført.	De	som	stemte	for	stemte	for	
det	innkomne	forslaget,	de	som	stemte	mot	stemte	for	å	sende	saken	til	
hovedstyret.	
Antall	stemmer	for:	9	
Antall	stemmer	mot:	31	
Antall	blanke	stemmer:	0	
Vedtak:	Saken	sendes	til	hovedstyret.		
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c. Ny	avdeling:	TurUT	
Info:		
Trimtrappa	og	turstigruppa	
Vi	er	to	grupper	i	idrettslaget	som	ønsker	å	forene	ressursene	til	ei	avdeling	i	
idrettslaget.	Vi	er	to	grupper	som	har	stor	aktivitet	på	våre	arenaer.	Trimtrappa	
blir	godt	brukt	både	av	skolen,	barnehagen	og	alle	i	Åsen.	Det	er	mange	som	
bruker	turstiene	våre,	i	alle	aldersgrupper.	I	fjor	gikk	ca	9000,	turene	våre	i	
bygda.	16	var	med	på	den	organiserte	turen	vår	til	Skarven.	Vi	har	16	turstier	i	
bygda.	Vi	er	et	lavterskeltilbud	og	vi	favner	de	som	ikke	er	med	på	annen	
organisert	aktivitet.	
	
Målet	med	avdelingen	vår:	
• er	å	få	flere	folk	ut	i	naturen.	Det	er	helsefremmed	arbeid.		
• De	blir	kjent	med	bygda	vår	og	vi	får	vise	fram	ulike	naturopplevelser	i	bygda.		
• Det	er	viktig	at	trimtrappa	og	de	eksisterende	stien	blir	vedlikeholdt	og	vi	

føler	at	vi	er	en	bra	gjeng	som	ønsker	å	stå	på	for	dette.		
• Vi	samarbeider	godt.	
• Organisere	fellesturer	på	turstiene	våre.	
• Søke	på	midler.	Det	har	vi	vært	flinke	til	og	fått	en	del	tilslag.	
• Ha	ansvaret	for	Langmyrkoia.	Budsjett	for	oppussing	og	vedlikehold.		

	
Navn:	TurUT	
Leder:	Anne	Grete	Nyborg	
Nestleder:	Ann	Cathrin	Fossum	
Kasserer:	Marit	Husby	
Sekretær:	Maiken	Sandberg	

	
Vi	søker	årsmøte	om	å	være	ei	egen	avdeling,	da	vi	samarbeider	godt	og	ønsker	
ikke	å	ha	så	mange	oppgaver	å	være	ansvarlig	for.	Da	vi	føler	at	vi	har	stor	
aktivitet	allerede	på	de	to	gruppene.	Turstiene	og	trimtrappa	har	vært	en	
kjempepositiv	proflilering	for	idrettslaget	Aasguten	og	lagets	satsning	på	et	
lavterskeltilbud	der	alle	har	muligheten	til	å	delta.	Spesielt	for	de	som	ellers	ikke	
ville	vært	fysisk	aktiv.		God	folkehelse	i	praksis.	Folk	utenbygdes	kommer	og	
benytter	seg	av	tilbudet	vårt.	Vi	har	motivasjon	for	å	fortsette	dette	arbeidet	og	er	
inne	i	god	«steem»,	vi	ønsker	ikke	at	avdelingen	vår	skal	favne	flere	områder,	
aktiviteter.	Vi	er	redd	for	at	det	da	blir	for	stort.	Vi	rekker	ikke	å	gjennomføre	det	
vi	skal.	Det	blir	mere	tung	grodd	og	verre	å	få	gjennomslag	og	få	gjort	ting.	2019	
blir	det	3.året	vi	arbeider	med	turstiene.	Vi	brenner	for	stiene	og	trimtrappa	og	
det	ønsker	vi	å	fortsette	og	jobbe	med.	Blir	vi	ikke	vår	egen	avdeling	får	noen	
andre	ta	seg	av	våre	oppgaver.	

	
Planer	for	2019:	

• Lage	en	plan	for	vedlikehold	av	trimtrappa	
• Lage	flere	turstier,	har	igjen	4	turer	
• Holde	vedlike	de	eksisterende	turstiene	
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• Kjøpe	inn	flere	ordentlige	skilt	
• Organiserte	turer	både	i	bygda	og	utenfor	
• Trekke	utrekkspremie	på	turene	våre	
• Vi	fortsetter	vippskampanjen	
• Åpning	av	Langmyrkoia	7.april	
	

Kommentarer	fra	hovedstyret:	Det	er	en	bekymring	at	det	blir	utfordrende	å	finne	
styremedlemmer	til	en	slik	avdeling.	Selv	om	de	har	kandidater	nå,	trenger	ikke	
situasjonen	å	være	den	samme	om	noen	år.	Erfaringene	fra	valgkomiteen	er	at	det	
allerede	er	utfordrende	å	få	tak	i	styremedlemmer	til	avdelingene.	Vi	sliter	blant	annet	
allerede	med	å	få	folk	til	friidretten.	
Kommentarer	fra	årsmøtet:	Det	ble	lagt	fram	flere	kommentarer	for	og	imot	forslaget	
under	årsmøtet.	Et	viktig	punkt	er	at	vi	ikke	må	ta	livet	av	engasjementet	som	finnes	i	
gjengen.	De	har	uten	tvil	mange	gode	tanker	og	stå-på-vilje.	Det	blir	for	øvrig	også	spurt	
hvorfor	de	ikke	kan	sitte	i	en	komité,	men	absolutt	skal	være	en	egen	avdeling.		
Et	alternativt	forslag	til	vedtak	ble	lagt	fram	på	årsmøtet:	Det	opprettes	en	ny	avdeling,	
men	at	denne	tas	opp	til	vurdering	etter	tre	år.	Dette	forslaget	ble	støttet	av	flere	av	de	
fremmøtte.		
Forslag:	Hovedstyret	anbefaler	ikke	å	opprette	en	ny	avdeling,	men	heller	samle	
trimtrappgruppa	og	turstigruppa	til	en	komité	som	ligger	under	arbeidsutvalget	og	
kalles	TurUT.	
Avstemning:	Skriftlig	avstemning	ble	avholdt.		
Det	ble	stemt	mellom	to	alternativer:	
1)	Egen	avdeling,	men	med	treårig	prøvetid	
2)	Egen	komité	under	arbeidsutvalget	
	
Antall	stemmer	for	forslag	1:	12	
Antall	stemmer	for	forslag	2:	25	
Antall	blanke	stemmer:	1	
Merk:	To	personer	gikk	før	avstemningen,	så	det	var	38	stykker	til	stede	under	denne	
avstemningen.		
Vedtak:	Det	blir	ikke	opprettet	en	egen	avdeling.	Saken	blir	sendt	til	hovedstyret	som	
vurderer	hva	som	gjøres	videre.	
	
	
Sak	7) Fastsette	medlemskontingent.	
Info:	Det	er	et	krav	fra	forbundet	om	at	medlemskontingentene	skal	være	minimum	100	
kroner	per	medlem.		
Kommentarer:	Ingen	
Forslag:	Hovedstyret	anbefaler	at	vi	viderefører	medlemskontingenten	på	100	kroner	
per	medlem,	uavhengig	av	alder	og	familierelasjon.	Æresmedlemmer	er	fortsatt	fritatt.		
Vedtak:	Godkjent	
	
	
Sak	8) Vedta	idrettslagets	budsjett.	
Budsjettet	til	hovedlaget	ble	lagt	fram	av	Karin	Nordaune	Arentz	(se	vedlegg15).	
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Kommentarer:	LAM	og	momskompensasjon	bør	stemme	overens	på	tvers	mellom	
hovedlaget	og	avdelingene.	Svar:	Ja,	det	burde	absolutt	vært	samsvar	her.	Det	skal	vi	
sørge	for	senere.	Vi	er	ikke	helt	drevne	på	budsjett	enda.		
Forslag:	Budsjettet	for	hovedlaget	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Budsjett	for	fotballavd.	ble	lagt	fram	av	Franck	Ude	(se	vedlegg	16).		
Kommentarer:	Ingen	
Forslag:	Budsjettet	for	fotballavd.	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Budsjett	for	håndballavd.	ble	lagt	fram	av	Anne	Berit	Haabeth	(se	vedlegg	17).		
Kommentarer:	Blir	det	ikke	mer	utgifter	med	tanke	på	den	nye	hallen	som	kommer?	
Svar:	Årsmøtet	i	fjor	vedtok	at	hovedlaget	skulle	bidra	med	80	000	kroner	som	ikke	er	
brukt	enda,	så	det	er	ikke	tenkt	at	utgiftene	skal	bli	så	store.	
Forslag:	Budsjettet	for	håndballavd.	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Budsjett	for	skiavd.	ble	lagt	fram	av	Øyvind	Evenhus	(se	vedlegg	18).		
Kommentarer:	Burde	beløpet	som	er	ettergitt	av	hovedlaget	i	dag	være	tatt	med	i	
budsjettet?	Svar:	Nei,	siden	dette	kun	vil	påvirke	balansen	trenger	det	ikke	det.			
Forslag:	Budsjettet	for	skiavd.	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
Budsjett	for	treningssenteret	ble	lagt	fram	av	Jørgen	Reitan	(se	vedlegg	19).		
Kommentarer:	Er	det	ikke	budsjettert	litt	lite	penger	til	nytt	utstyr?	Svar:	Det	kan	
tenkes,	men	hvis	det	er	behov	for	å	bruke	mer	har	vi	anledning	til	å	gjøre	dette.		
Forslag:	Budsjettet	for	treningssenteret	godkjennes.	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
	
	
Sak	9) Behandle	idrettslagets	organisasjonsplan.	
Info:	Forslag	til	endringer	i	organisasjonsplan	ble	lagt	fram.	Det	foreslås	også	at	
strategiplanen	skal	kuttes	ut	fra	neste	år.	Ny	organisasjonsplan,	der	punkter	fra	
strategiplanen	kan	være	hentet	inn,	blir	lagt	fram	på	neste	årsmøte.	
Kommentarer:	Ingen	
Forslag:	Endringene	i	organisasjonsplanen	godkjennes	og	arbeidsutvalget	får	tillatelse	
til	å	utarbeide	en	ny	organisasjonsplan	til	neste	årsmøte,	der	punkter	fra	strategiplanen	
kan	hentes	inn.	Strategiplanen	kuttes	ut	fra	neste	årsmøte.	
Vedtak:	Godkjent	
	
	
Utdeling	av	hedersdiplom	til	Ann	Cathrin	Fossum	ble	gjennomført	før	siste	sak.		
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Trivsel	IL	Aasguten	

Sak	10) Foreta	valg.	
Info:	Gaute	Evenhus	leste	opp	valgkomiteens	forslag.		
	
Arbeidsutvalg:		
Leder:		 Kjell	Olav	Einarsve	(gjenvalg)	
Styremedlem	(kasserer):		 Anton	Bryhn	(erstatter	Karin	Nordaune	Arentz)	
Styremedlem:	Kine	Hammeren	(erstatter	Anne	Grete	Nyborg)	
	
Fotballavd.	
Leder:	Franck	Ude	(gjenvalg)	
Styremedlem:	Mangler	erstatter	for	Hege	Røsdal	
Jonas	Myhr	overtar	som	kasserer	etter	Hege	Røsdal.	
	
Friidrett/idrettsskole:	
Leder:	Marta	Myhr	(erstatter	Marte	Tiller)	
Styremedlem:	Andrea	Rønning	(erstatter	Kristin	Christiansen)	
Styremedlem:	Mangler	erstatter	for	Roger	Bollerud	
	
Håndballavd.	
Leder:	Aase	Vedul-Moen	(erstatter	Anne	Berit	Haabeth)	
Styremedlem:	Astrid	Revhaug	(erstatter	Aase	Vedul-Moen)	
	
Skiavd.	
Leder:	Torbjørn	Ekle	(erstattet	Kjersti	Husby	som	trakk	seg	høsten	2018)	
Styremedlem:	Aleksander	Brænne	(erstatter	Torbjørn	Ekle)	
Styremedlem(kasserer):	Eva	K.	Evenhus	(erstatter	Øyvind	Evenhus)	
Styremedlem:	Anne	Berit	Haabeth	(erstatter	Morten	Einarsve)	
	
Høgseterrennkomité	
Leder:	Torbjørn	Ekle	
Styremedlem:	Anne	Grete	Reitan	(erstatter	Olav	Nonstad)	
Styremedlem:	Morten	Einarsve	(erstatter	Per	Arne	Opheim)	
	
Stokkvola	tusenårssti:	
Leder:	Per	Olav	Skjesol	(gjenvalg)	
	
Treningssenteret	
Leder:	Ann	Cathrin	Fossum	(gjenvalg)	
Styremedlem:	Gry	Sandvik	(erstatter	Jørgen	Reitan)	
Styremedlem:	Hege	Røsdal	(erstatter	Sveinung	Mossing)	
Styremedlem(kasserer):	Sebastian	Klein	(erstatter	Maiken	Sandberg)	
	
Revisorer	
Morten	André	Stokkan	(erstatter	Torbjørn	Nyborg)	
	
Valgkomité	
Silje	Lillenes	(erstatter	Aleksander	Brænne)	
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Samhold	
Trivsel	IL	Aasguten	

	
	
Det	mangler	én	person	i	fotball,	friidrett/idrettsskole,	og	valgkomitéen.	Det	jobbes	
videre	med	å	finne	disse,	men	alle	lederverv	er	i	boks.	
	
Nytt	hovedstyre	består	av	(navn	med	fet	skrift	er	nye	medlemmer):	
Leder:	Kjell	Olav	Einarsve	
Nestleder:	Thea	Solvold	Hammeren	
Kasserer:	Anton	Bryhn	(erstatter	Karin	Nordaune	Arentz)	
Styremedlem:	Tron	Vedul	Tronstad	
Styremedlem:	Kine	Hammeren	(erstatter	Anne	Grete	Nyborg)	
Styremedlem	(fra	fotball):	Franck	Ude	
Styremedlem	(fra	friidrett/idrettsskole):	Marta	Myhr	(erstatter	Marte	Tiller)	
Styremedlem	(fra	håndball):	Aase	Vedul-Moen	(erstatter	Anne	Berit	Haabeth)	
Styremedlem	(fra	ski):	Torbjørn	Ekle	(erstatter	Kjersti	Husby)	
Styremedlem	(fra	Stokkvola	tusenårssti):	Per	Olav	Skjesol	
Styremedlem	(fra	treningssenteret):	Ann	Cathrin	Fossum	
Vara:	Kari	Flokkmann	
	
	
	
	
	
_____________	 	 	 	 	 	 	 ______________	
Dato	 	 	 	 	 	 	 	 Dato	
	
	
_____________________________________		 	 	 	 _____________________________________	
Aase	Vedul-Moen	 	 	 	 	 	 Einar	Ekle	



Årsrapport for Arbeidsutvalget IL Aasguten 2018 

Leder :  Kjell Olav Einarsve  
Nestleder: Thea Hammeren 
Sekretær: Tron Vedul Tronstad 
Kasserer: Karin Nordaunet Arentz 
Styremedlem: Anne Grete Nyborg   
Vara:  Kari Flokkmann 
 
 

Møter: 
Hovedstyret har avholdt 6 møter og 2 møter i Arbeidsutvalget. Møtesaker har i 
hovedsak vært organisering og drift i laget. 
 
 
Hjemmesiden: 
Denne fungerer bra. Vi har link til alle sponsorer som ønsker det og det er lett 
for oss å legge ut informasjon. Noe nytt har vært sponsor øverst på siden, dette 
har vært en prøve som vi må evaluere i mai når avtalen med Stiklestad 
Eiendom/ Åsen Sentrumsboliger går ut. Noen avdelinger er bedre til å bruke 
siden enn andre, men vi vil oppfordre alle avdelinger til å bruke siden vår. 
Oppfordrer samtidig alle til å følge med på informasjon om lagets aktiviteter 
som blir lagt ut her. 
 
 
Kontingent. 
Viktig at alle som er med på aktiviteter er medlem.  
 
 
Profilering: 
Det har vært salg av skiklær og annet klubbtøy, Coop Frosta styrer klubbtøy og 
SKI organiserer alt salg av skiklær. Alle drakter som brukes er fra Hummel og vi 
har avtale ut 2019. Trimtex leverer skiklær. 
 
 
Anlegg: 
I 2018 startet hallbyggingen i Åsen, og det ble etter hvert Åsenhallen, IL 
Aasguten er involvert og godt informert i prosjektet før og etter at bygging 
startet. Vi har fått med litt ekstra, som rom for sekretariat, tribuner og kiosk og 
toalett ved KG banen. En stor takk til alle som har bidratt i prosjektet for IL 
Aasguten. 
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Det ble i rekordfart bygd trimtrapp i Åsen sommeren 2018 denne ble åpnet av 
Ordfører Svarva høsten 2018. Nok ett positivt tilskudd for liten og stor i Åsen 
samfunnet. 
 
På fjellet ble det gjort store utbedringer av løypetrasse ifbm. at IL Aasguten 
kjøpte en større løypemaskin, men også en del utbedringer for å ta vare på 
sikkerheten til sjåfører, utstyr (løypemaskin) og samtidig gjøre det bedre for 
skiløperne. Dette ble gjort i fra juni og utover sommeren, Stokkvola Tusenårssti 
var involvert for å få dette utført. 
  
Vi ser i ettertid at kommunikasjon mellom leder Hovedlaget, Leder Stokkvola 
Tusenårssti og Leder ski kunne vært bedre, men i ferietid og varme dager gikk 
det fort fremover og det ble lagt ned en betydelig dugnadsinnsats på de 
varmeste sommer dagene her. 
 
Dette prosjektet ble dyrere enn antydet i starten, men samtidig så er det ikke 
lengre behov for å gjøre noe hvert år på denne runden. Vil også understreke at 
kostnaden var uten risiko for Idrettslaget så undertegnede tar alt ansvar for 
den. 
 
 
Klubbhuset: 
Ledige lokaler blir nå brukt til møterom for Idrettslaget.  
Og vi hadde i 2018 langtidsleie både i 1. og 2. etg. Noe som gir oss litt ekstra 
midler som vi kan bruke på huset til bla. Vedlikehold. 
IL Aasguten brukere i huset er beskrevet i Organisasjonsplanen 
 
 
Økonomi: 
Lagets økonomi må kunne betegnes som god. Takket være Ildsjeler som jobber 
godt, sponsorer, støtte fra det offentlige gjennom LAM –midler, 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping og støtte fra privatpersoner.   
Alle lagets regnskap blir ført av Åsen Regnskapslag og lagets bankforbindelse er 
Aasen Sparebank. 
En stor takk til alle som styrer økonomi i avdelingene og kasserer i hovedlaget. 
 
 
Sluttkommentar: 
Arbeidsutvalget ønsker å takke tillitsvalgte i laget for innsatsen i året som har 
gått, både de som nå velger å avslutte sitt verv og de som ønsker å være med 



videre. Det jobbes godt i alle avdelinger, slik at det er muligheter for å 
aktivisere både liten og stor i IL Aasguten. 
En stor takk til alle frivillige, trenere, loddselgere, waffelsteikere,trappbyggere, 
løypearbeidere, både sommer og vinter , og alle som tar store og små tak for at 
alt skal fungere. 
 
 
Åsenfjord 21. Februar 2018 
For Arbeidsutvalget 
Leder  
Kjell Olav Einarsve. 
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Årsberetning   2018      IL Aasguten fotball 
 
Styrets sammensetning 
 
Leder                 Franck Ude 
Nestleder og kasserer: Hege Røsdal 
Sekretær:               Jonas Myhr 
Anlegg :                        Andreas Aas    
 
Andre roller 
   
Sportslig utvalg:           Tone Alstad,Tom Børge Buberg, Mats Jørgen Nesjø, Thea Hammeren 
Dommer ansvarlig    Ingen som tok ansvar: Ble utført av Franck Ude 
Anleggs ansvarlig         Jon Nordaune, Egil Aaknes, Halvar Svendgård 
Banefordeler.                Anton Bryhn 
Web og it ansvarlig    Jonas Myhr 
Draktansv.                     Jørgen Olsen 
Fiskedugnad                  Hege Bollerud, May Brit Kirknes 
Avsluttninger     Komite ifra J12 foreldre 
3v3 cup                          Komite ifra J10 foreldre 
Grennakamper               Komite ifra J11 foreldre 
Knøtteturnering             Komite ifra knøtteforeldrene 
Sponsor og plakat ans.   Ingen som tok ansvaret. Ble utført av Hege Røsdal og Franck Ude 
FIKS ansv.                     Leder fotball 
 
Alle rollene har en ansvarlig fra styret 
 
Fra 2018 ble fotball avdelingen omorganisert, med mål å fordele driften av fotball på flere. 
Fotball fikk flere komiteer bestående fra enkeltpersoner til større grupper. 
De fleste komiteene, fikk utført, styrets mål for komiteen 2018. 
 
Nytt for året, var at alle lagkontakter og komiter måtte evaluere seg selv og legge fram sitt 
forbedringspotensialet og status. 
Styret bearbeidet rapportene og kom med en samlet rapport. 
Resultatet er rapporten: Mål og planer med budsjett for 2019. 
Ble framlagt for medlemmene på foreldremøte høsten 2018. 
Resultatet fra foreldremøte med styrets behandling blir fotballstyrets innstilling for det 
løpende årsmøte i idrettslaget Aasguten   
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter: 
Det er avholdt 4 styremøter.  
Flere møter med lagene og komiteene 
Utover dette har vi hatt ukentlig kontakt på forskjellige forum og fysiske møter.  
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Andre møteforum vi har arrangert:  
 
Trener og lagkontakmøte vår- 2018 
Stor møte «foreldremøte» høst- 2018 
Samarbeidsmøte med Skogn – ang.samarbeidslaget Aasguten/Skogn G15 og G16 
 
Arrangementer:  
 
Klubbdommerkurs 
3v3 cup 
Grendakamper 
Knøtteturnering 
Keeper kurs 
Fotballavslutning barnefotball 
Fotballavslutning for dommere 
 
Fotball har deltatt i alle hovedslagsmøter 
Fotball har deltatt på 1 klubbforum i kretsens regi 
Fotball har deltatt i Trøndersk fotballseminar 
Fotball har hatt flere BDO spillere 
Fotball med sesongens J13 lag deltatt i kretsspill 
Fotball har hatt 1 kvinne til rekruttdommer utdanning 
 
Større saker 2018: 
 
1  Omorganiseringen av fotball. Mye positivt, men tidkrevende, når vi ikke klare å fylle                           
opp med medlemmer i manglende roller. 
 
2. Riving av anleggs bod 
 
3. Innkjøp av ATV med skjær, for bruk på kunstgressbanen  
 
4. Grendakamp, knøtteturnering og 3v3 turnering på samme helg, vi har mer å gå på, både 
økonomisk og sportslig. Spesiell positiv attest til de som sto bak 3v3 delen av arrangementet..  
 
5. Sportslig utvalg, et savnet komite av fotballen, har kommet bra i gang: sportsplan er ikke 
helt i mål, men meget godt i gang. 
 
6. Stor utfordring fra Levanger kommune, ang. ballbingen. Etter en lengre dragkamp om både 
Underlag og gummikuler, så er det helt avgjort om at selve underlaget er kommunens ansvar. 
 
7. Et større arbeid, ble lagt ned i dokumentet mål og planer med budsjettet for 2019 
 
8. Mye støy rundt organiseringen av «fiskedugnaden» 
 
9. Faste adm og anleggsarbeid er utført. 
 
 
 



Side 3 av 3 

 

Deltagelse på turneringer/cuper 
 
Knøtteturneringer: Ekne, Markabygda, Skogn, Frosta og Åsen                                                                             
Deltatt på flere turneringer som OBOS-cup, Ørlandscup, Storsjøcupen 
 
Økonomi 
Se eget regnskap 
 
Visjon        
 

       
IL Aasguten fotball er en breddeklubb.     
          
Lengst mulig flest mulig og med best mulig kvalitet.    
Hvor alle er like verdsatt, og med samme ramme, fra knøtt til senior   
 

       
Verdier        
Verdigrunnlag som innebærer at vi ønsker å jobbe på følgende måter:   

Inkluderende       
Frivillighet       
Engasjert        
Utviklende       

Vi bekjenner oss også til verdiene som styrer arbeidet i NFF:    
"Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle" og dette passer fint sammen med klubbens egne verdier. 

 
 
Fotballstyret 2018 
 
            
 

           
          
            

    



I.L. Aasguten,Friidrettsavdeling 2018 

Styrets sammensetning i 2018 har vært: 

Leder: Marte Tiller 

Nesteleder: Kristin Christiansen 

Sekretær: Kristin Christiansen 

Kasserer: Kjersti Kjeøy Iversen 

Styremedlemmer: Roger Bollerud 

Aktivitet i styret 2018 

Styret har i 2018 gjennomført 4 møter. Leder i friidrett har deltatt på møter i hovedstyret i IL 

Aasguten. 

Det nye styret at gjort en omorganisering i forhold til tidligere med å fordele og delegere bort 
oppgavene som ligger under friidretten sine oppgaver (Se org.plan). Styret har sammen organisert 
«sommeraktivitetene», med Åsenkarusell og Åsenløpet.  Når det kommer til organisering av 
vekslingene under St.Olavsloppet, opprettet vi en egen komite med en fra styret i friidretten som 
vekslingsansvarlig og med hovedansvaret. Ansvaret for idrettskolen for 1.og 2. klasse fordelte vi til de 
ulike særidrettene, mens friidretten organiserte idrettsskolen for 3. og 4.klassingene. Og for 
allidretten var det en i styret som hadde ansvaret for.  

Friidrettsavdeling har pr. i dag ingen anlegg. Vi benytter oss av området rundt skolen for 

friidrettsaktiviteter og låner anlegg/hus ved arrangement. 

Vi disponerer fortiden plass i containeren ved skolen og i «dukkehuset» ved klubbhuset. 

Friidrettsaktivitet 2018 

Friidrett i IL Aasguten har en rekke arrangement fra januar t.o.m juni og fra august t.o.m. 

november. 

Allidrett 

Periodene januar til april og august til desember arrangerte vi Allidrett en gang i uka 

for barn f.o.m det året det fyller tre til de begynner på skolen. 

Idrettsskole 

Friidretten har gjennomført idrettsskole for 3. og 4.klassingene fra oktober til desember og fra januar 
til mai. 

På idrettsskolen får barna prøvd forskjellige aktiviteter bl.skyting, turn, svømming osv. Totalt deltok 
det 48 totalt, 16 barn fra 3. og 4.klasse gjennom året 2018/2019. 

Åsenløpet(Nøtteløpet) 

27.mai arrangerte vi det tradisjonelle løpet som nå blir kalt Åsenløpet, et kretsløp med totalt 

48 deltakere fra flere Idrettslag. I 2018 arrangerte vi samme dag også ett arrangement for 
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barn under 7 år. 

I år som i fjor ble arrangementet avholdt ved skihytta i Møssingdalen. 

 

Åsenkarusellen (ÅK) 

Gjennom sommerhalvåret arrangerte vi den tradisjonelle Åsenkarusellen med totalt 85 

deltagere. Det ble gjennomført 3 terrengløp, det var totalt 69 deltagere på alle de tre 

terrengløpene til sammen. 

 

St.Olavsloppet 

I 2017 arrangerte vi også St.Olavsloppet. Loppet, fordelt på 50 etapper, gikk 2018 fra 

Trondheim til Østersund. 27.juni til 30. juni. 

Loppet ble fulgt av en dagsansvarlig som sørge for å bistå der det var behov. Det var god 

dekning av loopet i media og på vår egen Facebookside. 

Laget til IL Aasguten, med startnr. 57, stilte i mosjonsklassen med ett mixlag som til slutt 

endte på 102. plass totalt med tiden 27:46:30. 

Takk til lagleder Kathrine Selven for god koordinering og gjennomføring av loopet. Gledelig 

at i år var de yngre god representert på loppet. 

Våre to vekslingsstasjoner i Fættenfjorden og Åsen sentrum ble gjennomført onsdag med 

hjelp av en positiv og blid dugnadsgjeng på nærmere 50 kvinner og menn. Alle tar ansvar og 

bidrar til at vekslingene nok en gang blir en suksess. Friidretten takker herved vår 

dugnadsgjeng for alle hjelp! 

 

 Friidrettstyret vil takke foreldre som har hjulpet til samt trenere fra ulike avdelinger i 

IL Aasguten og andre lag som har bidratt til både Allidrett, Åsenkarusell og 

Idrettsskolen. 

Vi vil også takk IL Aasguten Ski for lån av Skihytta og Åsen Historielag for lån av 

Elvheim. 

Åsen, 27.02 2019 

____________________________________ 

Marte Tiller 

Leder IL Aasguten Friidrett. 



I.L. Aasguten, Håndball 2018 

Styret i håndballavdelingen har i 2018 bestått av:  

Leder: Anne Berit Haabeth 

 Kasserer: Line Solheim Benjaminsen 

 Styremedlem/materialforvalter: Heidi Håvardsen  

Styremedlem/sportslig leder: Aase Vedul-Moen  

Styremedlem/dugnadsansvarlig: Per Ove Opheim  

Styremedlem/ minihåndball: Erik Solheim Ringstad 

Styret har hatt 8 styremøter. Styret bruker også Facebook, gruppe for Handballstyret. 

Medlemmer av styret har vært representert på alle sonemøtene som har vært arrangert i 

sesongen.  

Trener/lagkontaktmøter: Vi hadde ett før sommeren, ett før sesongstart  og ett i desember 

2018. 

Felles foreldremøte for alle lag før sesongen der sportsligplan ble presenter, samt informert 

om forventninger og målsetting for sesongen og dugnader. 

Det har og blitt avholdt foreldremøter for lagene 

J 10, J 11 og to G11 -lag deltok på Sparebank 1 cup på Steinkjer i april. 

To fra styret deltok på Handballforum i Region Nord, på Lerkendal, der Aase Vedul-Moen var 

nominert til årets lagleder, og hun ble kåret til årets lagleder i region Nord 2018. 

 Åsenhallen. Handballgruppa har vært representert i møter angående hallbygging. Gruppa ser 

frem til å kunne trene og spille kamper i egen hall. Kanskje kan vi få avslutte denne sesongen 

på hjemmebane i Åsenhallen. 

Ved sesongavslutning 2017/2018 var det totalt 62 spillere fordelt på 5 årskull. 3 årskull på 

minihandball og 2 årskull i serien, med 3 lag. 2010: 8 gutter og 2 jenter, trener Erik Ringstad 

og lagkontakt Martin Kirknes.  2009: 4 gutter og 9 jenter, trener Guro Vedul Moen og 

lagkontakt Heidi Håvardsen. 2008: 4 gutter og 3 jenter (spiller med 2007), 2007: 12 jenter, 2 
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gutter (spiller med 2006), trener J10 Marta Myhr og lagkontakt Helene S. Nordheim. 2006: 8 

jenter og 10 gutter.  

Trenere for J11 Elin Hagnes Berg og G11 har trenere vært Guro Vedul Tronstad, Anne Berit 

Haabeth og Magne Vedul-Moen. 

Minilagene har hatt 1 trening i uka i gymsalen. J10/J11 og G11 har delt 1,5 time en gang i uka 

i Frostahallen, og 11-åringene har i tillegg hatt en gymsal/ute-trening i uka.  

Frostahallen er hjemmebane og vi har vært ansvarlig for flere kamparrangement i 

Frostahallen, hvor foreldre har stilt opp på dugnad.  

Klubben har ikke egne dommere inneværende sesong.  

De minste lagene har deltatt på ca 4 miniturneringer hver i løpet av sesongen. 

 

I løpet av 2018 har Martin Haabeth vært en del av minihåndballgutta. Som Minihåndballgutt 

fikk han være med på offentliggjøringen av laguttaket til EM.  

I 2018 ble de invitert inn på en landslagssamling sammen med resten av minilandslaget. Her 

ble det også landskamp, hvor de får være Håndballguttas maskoter! 

Alle Minihåndballgutta fikk hver sin mentor på landslaget, og mentoren kommer på besøk for 

å lede en av treningene til Aasguten G12.  Så i løpet av året har Martin vært i Bergen sammen 

med herrelandslaget og i oktober kom landslagspiller Gøran Johannessen til Aasguten og 

Frostahallen for å lede en treningsøkt for G12. Dette var stor stas for spillerne og alle de 

frammøtte som overvar treninga. 

Sesongen 2018/19 

Tre trenere har bestått trener 1 kurs: Erik Ringstad, Guro Vedul Tronstad og Marta Myhr. To 

trenere har gjennomført barneaktivitetslederkurs: Marthe Størdal og Per Ove Opheim. 

Starta opp sesongen med å invitere Ola Tømmerås fra Region Nord for å orientere oss om 

hvordan vi kunne utvikle årsplan og sportsligplan. Disse ble laget i etterkant og varer til 2020-

sesongen 

 



Med ny hall i sikte har håndballinteressen i Aasguten økt og flere spillere kom til. 

Minihåndball har bestått av spillere født 2009 og 2010. J2009-10 spillere, trener Guro Vedul 

Tronstad, lagkontakt Heidi Håvardsen. 

Mix 2010- 10 spillere, trener Erik Ringstad, lagkontakt Martin Kirknes. De har hatt en trening i 

gymsalen i uka, og deltatt på minihåndballturneringer. 

 

 

G 10 -består av 16 spillere født 2009 og 2008, trener Marthe Størdal, lagkontakter Tone Alstad 

og Ingrid Nesvold. 2008 har spilt i aktivitetserie og 2009 har vært med på 

minihåndballturneringer. 

J11- består av 13 spillere født 2008/07/06, trener Marta Myhr, lagkontakt Helene S.Nordheim. 

De har en trening i uka i Frostahallen. 

J 12 består av 11 spillere født 2006/05, trener Elin Hagnes Berg. Lagkontakt Lise Larsen og 

Lovise Rødbergvik 

G 12 består av 18 gutter født 2007/06, og av de er fire fra Ekne/Skogn. Stiller to lag i G12 

serien. Trener Guro Vedul-Tronstad og Magne Vedul-Moen, lagkontakt Ellen Sofie Reinås og 

Mette H. Høiseth 

Detter er tilsammen 78 håndballspillere denne sesongen 

J og G12 har en trening i Frostahallen og en basis/teknikkøkt i gymsalen hver uke. 

Idrettskolen: I år har det vært prøvd en ordning der håndball, ski, fotball og friidretten har 7 

treninger hver for 1.(ca 24 barn) og 2.klassingene (Ca 12-14 barn). Håndballen har hatt fokus 

på lek og bevegelse med og uten ball de syv ukene vi hadde ansvaret. Ungene har hatt en 

positiv opplevelse av treningene. Trenere har vært Per Ove Opheim, Magne Vedul-Moen og 

Marta Myhr. 

Samarbeid om guttehåndballen i Innherred, Skogn il har tatt initiativ til felles treninger for 

G11-13 og G14-16 fra klubbene Frosta, Verdal, Frol, Nessegutten, Aasguten og Skogn. Målet 

er å hindre frafall i guttehåndballen og felles opplevelser gjennom håndballspill. 



Vi har hatt gode inntektskilder med eggdugnad, til jul og påske. Og vi hadde tombola med stor 

suksess på årets Vårslæpp v/ banken i mai. 

Håndballavdelinga har vært representert på alle møtene i Sone Innherred 

Takk til alle som har bidratt i 2018 

 

Styret IL Aasguten håndball 
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Årsmelding Skiavdelingen 2018 
 

Styret har bestått av: 
Leder:    Kjersti Husby 
Nestleder/sportslig leder: Torbjørn Ekle 
Kasserer:   Øyvind Evenhus 
Løypeansvarlig:  Trond Roar Almlid 
Styremedlem/stadion:  Morten Einarsve 
Styremedlem/kjøkken:  Gunn Marit Rønning 
 
Høgseterrennet:   Torbjørn Ekle, Olav Nonstad og Per Arne Opheim 
 
På høsten 2018 valgte leder Kjersti Husby og trekke seg fra ledervervet, nestleder 
Torbjørn Ekle tredde da inn som leder frem til årsmøtet 2018. Det ble ikke hentet inn et 
nytt styremedlem frem til årsmøtet 2018. 
 
Arrangement: 
Kretsrenn 17/1: 52 deltakere. Lav deltakelse pga rennet kolliderte med vinterferie. 
Levangerkarusell 18/2 med 92 deltakere 
Høgseterrennet ble gjennomført 10 mars med 214 deltakere. En bra oppgang i deltakere 
fra forrige år og det har blitt etablert bedre samarbeidsrutiner med Skjelstadmark IL for 
planlegging av videre arrangement. 
Klubbrenn, alle klubbrenn ble arrangert. Totalt deltok 59 løpere på et eller flere renn. 
Skisesongen ble avsluttet med skidag og premieutdeling for sesongen klubbrenn. 
Positivt arrangement med grilling og leik på ski for små og store. 
Duathlon Stokkvola Opp 19/8 med 22 antall deltakere. Vanskelig å finne et godt 
tidspunkt å arrangere det på. Veldig lav deltakelse så hvis arrangementet fortsatt skal 
opprettholdes så bør det litt nytenking til. 
Afterski på Skihytta langfredag ble en suksess sosialt og økonomisk. 
 
Treninger: 
Den yngste treningsgruppen startet treningene med barmarkstreningen i ballbingen 
etter høstferien.  Det ble noe skiføre før jul slik at det gjennomført noen treninger på ski. 
Trener for denne gruppen har i år vært Torbjørn Ekle og Ole Martin Almlid 
 
For den eldste gruppen hadde vi løpetrening på våren for å være godt forberedt til å 
fylle alle etapper på en dagsetappe i St: Olavsloppet. Dette klarte våre unge utøvere med 
glans. Etter sommerferien startet vi med rulleski, styrketrening og felles langtur 
annenhver søndag. I tillegg har løpere fra 13 år hatt tilbud om trening med Levanger Ski 
en dag i uka. Løpere i denne gruppa har også hatt tilbud om å delta på Dalføresamlinger 
sammen med klubbene i Stjørdal. 
Trenere for denne gruppen har vært: Kjersti Husby og Morten Andre Stokkan 
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Det har også blitt arrangert en miljøsamling for alle utøvere på Knyken i Orkanger. Dette 
var en gratis samling for alle utøvere. Her fikk nye utøvere prøvd rulleski under trygge 
omgivelser. Denne samlingen planlegges å gjøre til en fast tradisjon på høsten. 
I samarbeid med Lånke IL så ble det arrangert en snøsamling i Bruksvallarna i slutten av 
november.  
Skiavdelingen arrangerte barmark kretslagssamling for 13-14 i Nord Trøndelag på 
høsten. Her var det ca 30 deltakere. 
 
Deltakere/resultater 
I sesongen 2017/2018 så hadde Aasguten deltakere på Levangermesterskap, kretsrenn, 
Midt Norsk Mesterskap, Hovedlandsrenn, Norgescup junior. IL Aasguten er en av de 
største klubbene når det kommer til deltakelse på kretsrenn. I tillegg så hevder flere av 
våre utøvere seg i sine klasser både på krets og nasjonalt nivå. 
 
Anlegg/maskiner 
Ny løypemaskin ble anskaffet og den gamle ble solgt. Med ny løypemaskin så var det 
behov for utbedring av løypetraseen. Løypetraseen har blitt utvidet i bredde, lagt nye 
stikkrenner og rensket grøfter. Noe av denne jobben har blitt gjort av Stokkvola 
tusenårstien, mens det meste ble gjennomført av Leangen Maskin. 
Garasjeanlegget har også blitt bygget for å få plass til den nye maskinen, denne jobber 
har blitt gjort på dugnad og ledet av Øyvind Evenhus som har gjort en formiddel jobb 
her. 
 
Økonomi/dugnader 
I 2018 hadde vi morsdag og farsdagslotteri som våre største inntektskilder. 
Det har blitt gjennomført to dugnader. Maling av innkjøpslaget samt bytting av et 
hyttetak.  
I forbindelse med anskaffelsen av Løypemaskin så ble det startet opp et andelsbrevsalg. 
Her gikk Duun Industrier AS inn som hovedsponsor og kjøpte andeler for 50000 kr. 
Andelsbrevsalget vil fortsette inn i 2019. 
Deltakere på skitreninger betaler ingen treningsavgift. Skiavdelingen dekker 
startkontigent for alle løpere som deltar på Levangerkarusell, kretsrenn NC og lignede 
samt at vi dekker 50 % av kostnaden ved å delta på kretsens sitt opplegg på større renn 
og samlinger i regi av kretsen.  
 
Takk 
Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen med en jobb på arrangement, 
anlegg og dugnader. En spesiell takk til løypekjørerne som legger ned mange timer i 
løypemaskina for at vi skal ha gode forhold til enhver tid.  
Vi vil også takke våre sponsorer som bidrar til drift av skiavdelingen. 
 
Leder skiavd 
Torbjørn Ekle 
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Årsmelding Stokkvola Tusenårssti 2018 
 
Styret har bestått av  
 Per Olav Skjesol (leder) 
 Trond Revhaug (nestleder) 
 Kjell Stokkan (kasserer) 
 Asbjørn Andersen 
 
Tusenårsstien har også i år vært flittig brukt og bruken ligger på samme nivå som i fjor. 
Det er utført noe mindre vedlikeholdsarbeid på stien. 
 
I 2018 er det foretatt utbedringer av skiløyper på fjellet. Det er gjennomført utvidelse av 
trase, rydding, drenering og merking. Traseen har nå en minimumsbredde på 4 meter slik 
at det er god framkommelighet for den nye løypemaskina.   
 
Det er gjennomført litt rydding langs de merkede stiene på fjellet.  
 
Asbjørn Andersen og Kjell Stokkan har fungert som arbeidsleder for løypearbeidet og lagt 
ned betydelig innsats. I tillegg er det flere som har deltatt på dugnad etc.   
 
I 2018 har vi hatt kostnader på kroner 23 067,20 og har nå 90 788, 61 i egenkapital. Av 
dette er kroner 50 000 satt på egen konto for framtidig vedlikehold av stien. 
 
I 2019 planlegges det noe mer dreneringsarbeider og utarbeidelse av kart for stiene.  
 
Åsen 25. februar 2019 
 
 
Per Olav Skjesol  
Leder 
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ÅRSMELDING 

ÅSEN TRENINGSSENTER 2018 
 

 
Styret: 
 Ann Cathrin Fossum, leder 
 Jørgen Reitan, kasserer 
 Sveinung Mossing, sekretær 
 Maiken Sandberg, styremedlem 
 

 
Antall møter: 
3 stk. 
Mye, til tider daglig, kommunikasjon via ei lukket gruppe på «messenger». 
 
Renholder: 
Amalie Rønning fram til 24. april- 2018. Hanne Ramberg Husby fra 25. april- 2018 
 
Trenere: 

Spinning Aerobic/Step/Shake/tabata Styrke 
Morten Einarsve 
Jørgen Alstad 
Kieren 

Ann Cathrin Fossum 
Irene Solberg 
Katrine Selven 
Siri Woll 
Vikar: Ellen Ovesen 

Ann Cathrin Fossum 
Irene Solberg 

 
 
Priser: 
1500,- for enkeltmedlemmer 
3000,- for familie 
Medlemskap i IL Aasguten kreves. 100kr pr medlem. 
 
Antall medlemmer: 
Ca. 240 medlemmer. Litt oppgang, stabilt med medlemskap. 
Enkelte feriemedlemmer i forbindelse med jul-, vinter-, påske- og sommerferie. Mange 
faste som ønsker ferie trening. 
I 2018 endret vi innbetalinga, slik at alle fikk regning på min idrett i januar. Kan bli 
medlem gjennom hele året. I juli kunne nye medlemmer betale halv pris.  
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Økonomi: 
Se regnskap. 

Årets innhold: 
E-post sendes ut til våre kunder med viktig informasjon og ny kode til ytterdøra, ca. 4 
ganger i året. 
Senteret har stabile trenere, som har hatt gruppetimer i 2. etasje. Har ny trener på step 
timer, Siri Woll. Katrine Selven har tatt pause. Kieren har flyttet tilbake til Canada. 

Januar 2018 startet vi opp med timer kl. 14.30 spesifikke for ungdommer og alle 
medlemmer. Det ble en suksess, masse folk på timene.  
Spinning timene har vært lite besøkt i 2018, ble litt bedre på høsten/ vinter. 
Ellers varierende med besøk på de andre timene. Best besøk på høsten, da vi ventet til 
etter høstferien med oppstart av timer. 
Ser det er flere og flere som trener nede selv, egen trening er i vekst.  

Startet året med treningskonkurranse- mange deltok. Fine premier!! 
Anne Grete Nyborg og Ann Cathrin Fossum har pusset opp dommergarderoben, slik at 
treningssentret sine medlemmer kan bruke den til dusjing.  
Vi har kjøpt nytt stereoanlegg nede. 
Investert i noe nytt treningsutstyr: 5 spinningsykler, små vektskiver og strikk. 
Ser det blir en del slitasje og at noe av utstyret må byttes ut eller repareres. Har reparert 
elipsemaskina, spinning sykler og tredemøller. 

Vi feiret 5 års jubileum mandag 12.11.18. hadde konkurranse med fine premier. Gav ut 
premie på timer og alle som trente den dagen fikk premie, frukt og nøtter. Vi hadde 
besøk av PT Inger Marie Arentz kl. 11-13 
Prøvde å flytte om på spinningsykler, slik at de hadde sin faste plass. Hadde det slik i en 
periode. Flyttet syklene på veggen ved trappa pga. lite plass og vanskelig å se på 
spinning film.  Dette synes vi i styret ble den beste løsningen.  
Avsluttet året med å bestille 5 nye spinning sykler. Delte ut pepperkaker på desember 
timer og i jula, trakk premier blant oppmøtte på timer. Masse folk på timer og 
egentrening i jula.  
Vi har fått inn en del ønsker om å kjøpe inn nytt utsyr. Styret har vært avventende med 
dette, i påvente av utbygging av klubbhuset. Dette er en sak som tar lang tid og lite har 
skjedd på et år. 

Sluttkommentar: 
Styret i Åsen treningssenter ønsker å takke alle medlemmer. 
Artig å aktivisere den yngre, til den voksne del av medlemsmassen i laget  

Åsen, 12.02.2019 
for Åsen treningssenter 
Ann Cathrin Fossum  
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Budsjett IL Aasguten Hovedavdeling 2019

2019 Kommentarer

INNTEKTER:

Kontingent 70 000,00kr    Pr. 18.02.19 er 720 personer fakturert, 615 har betalt. Sponsorer Utløp avtale

Leieinntekter 175 000,00kr      Utleie til Grande Entrep. t.o.m. mai 2019 + leie fra Treningssenteret. Børstad Transport 2019

Sponsorinntekter 45 000,00kr    Fordeles etter avtale. Coop Frosta 2018

LAM og momskompensasjon 185 000,00kr      Fordeles mellom underavdelingene etter avtale. Duun Industrier Til oppsigelse

Grasrotandel 90 000,00kr    Sparebank 1 SMN 2018

SUM INNTEKTER 565 000,00kr     

KOSTNADER:

Treningssenteret 5 000,00kr    Momskompensasjon

Ski 68 250,00kr    Andel LAM og momskomp. + sponsormidler

Fotball 70 000,00kr    Andel LAM og momskomp. + sponsormidler

Friidrett 17 750,00kr    Andel LAM og momskomp.

Handball 21 750,00kr    Andel LAM og momskomp.

            Kjøregodtgjørelse leder 5 000,00kr    Til og fra møter utenfor Åsen sentrum. (Levanger, Trondheim etc.)

Lønn vask klubbhus 40 000,00kr    

Regnskap hoved- og underavdelinger 40 000,00kr    

Forsikringspremie 46 000,00kr    Total årspris forsikring

Renovasjon, vann, avløp 14 000,00kr    

Lys, varme 25 000,00kr    

Kostnader lokaler, annen 180 000,00kr      Div. vedlikehold + ombygginger og nytt gulv i 2. etg.

Bredbånd og porto 8 000,00kr    

Kontorrekvisita 7 000,00kr    

Bank og kortgebyr 8 000,00kr    

SUM KOSTNADER 555 750,00kr     

RESULTAT 9 250,00kr   
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Budsjett IL Aasguten håndball 

Inntekter 2019 

Treningsavgift kr   55.000,- 

Kiosk/inngang kr   75.000,- 

Eggdugnad kr 124.000,- 

Egenandel Cup kr   33.500,- 

Sponsor/LAM kr   65.000,- 

Spillemidler kr   14.300,- 

Loddsalg kr   15.000,- 

Sum inntekter kr 381.800,- 

Kostnader 2019 

Kiosk      kr   58.150,- 

Premier, drakter, treningsutstyrkr  50.000,- 

Egg kr   65.000,- 

Dommer kr   25.000,- 

Cup kr   65.000,- 

NHF påmelding, dommerutg. kr   55.000,- 

Leie lokaler kr   60.000,- 

Lys, varme kr     2.500,- 

Forsikring kr        950,- 

Gebyr  kr        200,- 

Sum utgifter kr 381.800,- 

Vedlegg 17



Budsjett 2019 
IL Aasguten, avd. ski 

Inntekter 

Salg skiklær 15.000 
Startkontigent skirenn/ duathlon 57.000 
kiosksalg 50.000 
Leieinntekt 3.500 
Lotteri/ loddsalg og annet (egenandeler og tilskudd samlinger) 105.000 
LAM og mva-refusjon 45.000 
Sponsor/ gave/ dugnad 130.000 

Sum driftsinntekter 405.500,00 

Kostnader 

Varekjøp kiosk 42.000 
Lotteri 5.200 
Innkjøp skiklær- for videresalg 15.000 
Startkontigent/ samlinger 100.000 
Premier 16.000 
Leie lokaler/ skianlegg 14.000 
Diverse utstyr skihytta 8.000 
Kostnader skihytta- vedlikehold 15.000 
Strøm 30.000 
Vedlikehold anlegg 15.000 
Vedlikehold tråkkemaskin 5.000 
Kontorrekvisita 1.000 
Drivstoff og olje 5.000 
N-T Skikrets 6.000 
Forsikring 18.000 
Restaurering garasje tråkkemaskin 30.000 
Tråkkemaskin- avskr. 10 år 50.000 
Bank- og kortgebyr 2.500 
Finanskostnader 25.000 

Sum driftskostnader 402.700,00 

Årsresultat 2.800,00 
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INNTEKTER

Medlemsavgift 224 stk 336 000
Salg av utstyr 11 500

SUM INNTEKTER 347 500

UTGIFTER

Vedlikehold utstyr 10 000
Nytt utstyr 20 000
Spinningsykler 75 000
Tredemøller 97 500
Lønn renhold 25 000
Ny PC 4 000
Renholsartikler 5 000
Strøm 15 000
Forsikring 5 000
Honorar instruktører 15 000
Leie lokaler 120 000

SUM UTGIFTER 391 500

RESULTAT -44 000

BUDSJETT ÅSEN TRENINGSSENTER 2019.
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