
 

    

Respekt 
Samhold 
Trivsel IL Aasguten 

 
 
 
Årsrapport for Arbeidsutvalget IL Aasguten 2019 
 
Leder:   Kjell Olav Einarsve  
Nestleder:  Thea Hammeren 
Sekretær:  Tron Vedul Tronstad 
Kasserer:  Anton Bryhn 
Styremedlem: Kine Hammeren  
Vara:   Kari Flokkmann 
 
 
Møter: 
Hovedstyret har avholdt 5 møter og Arbeidsutvalget ett møte. Møtesaker 
har 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.  
Oppfordrer alle til å følge med på informasjon om lagets aktiviteter som blir 
lagt ut her. 
 
Kontingent/medlemskap. 
Viktig at alle som er med på IL Aasguten aktiviteter er medlem.  
31. desember i 2019 var det registrert 788 betalende medlemmer. 
IL Aasguten skal ha kontingent av alle som skal trene på Treningssentret da 
de må være medlem før de kan melde seg inn i sentret.  
 
Ny Lovnorm. 
Ny lovnorm ble vedtatt i idrettsstyret 23. oktober 2019 og er gjeldende fra 
1. januar 2020.  
Det er vedtatt at alle avdelinger må ha eget årsmøte fra neste år, utenom 
dette så er det små endringer. 
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Profilering: 
Det har vært salg av skiklær og annet klubbtøy. Coop Frosta styrer klubbtøy 
og SKI organiserer alt salg av skiklær. Har klubbtøy avtale med Hummel. 
 
Anlegg: 
Det er gjort mye forbedringer i turløypene i bygda og på fjellet, det er også 
utført en del arbeid i lysløypa også i år. 
Kunstgressbanen: Denne er flittig brukt og Fotball har ansvar for anlegget. 
 
Åsenhallen: Kommunen overtok hallen 19. Mars 2019, og det ble fort 
Aasguten-aktiviteter i hallen etter dette. Ett kjempeløft for handball og alle 
andre i laget som ønsker trening innendørs. 
 
Klubbhuset: 
Ledige lokaler blir nå brukt til møterom for Idrettslaget. Møterom utleid 
frem til sommeren 2019 til Grande Entreprenør da de bygde Åsen 
sentrumsboliger. 
 
Økonomi: 

Lagets økonomi kan også i år betegnes som god. 
Takket være Ildsjeler som jobber godt, sponsorer, støtte fra det offentlige 
gjennom lokale aktivitetsmidler (LAM), Grasrotandelen fra Norsk Tipping, 
og ikke minst støtten fra privatpersoner. 
Vil rette en stor takk til alle som styrer økonomi i avdelingene og kasserer i 
hovedlaget.  
 
Alle lagets regnskap blir ført av Åsen Regnskapslag og lagets 
bankforbindelse er Aasen Sparebank. 
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Sluttkommentar: 
Med 788 medlemmer er vi ett stort idrettslag i forhold til innbyggertallet, 
da det er under 2000 innbyggere i Åsen og Åsenfjord.  
Dette er utfordrende når vi skal fylle gruppenes styrer med 
styremedlemmer, noe som er veldig arbeidskrevende for lagets valgkomite.  
Håper og tror at flere ser at her må alle bidra og ta sin tørn om vi skal 
opprettholde aktivitetene. 
Vil 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, løypearbeidere både 
sommer og vinter, og alle som tar store og små tak for at alt i IL Aasguten 
skal fungere. 
 
 
Leder  
Kjell Olav Einarsve. 
 
 


