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 Årsmelding for arbeidsutvalget  2020 

 
 

Styret har bestått av: 
 
Leder     Kjersti Husby 
Nestleder    Thea Solvold Hammeren 
Kasserer    Karin Nordaune Arentz 
Sekretær    Tron Vedul Tronstad 
Styremedlem    Kine Solvold Hammeren 
Varamedlem    Trygve Hergot 
 

 
Møter og representasjon 
I 2020 ble det gjennomført 5 møter i hovedstyret. De er behandlet saker som gjelder 
organisering og drift av idrettslaget. 
 
IL Aasguten stilte med 3 representanter på årsmøtet i Levanger Idrettsråd. 
 
 
Medlemstall 
Pr. 31.12.2020 hadde vi 771 medlemmer. Dette er en liten reduksjon fra 2019, da hadde vi 
788 medlemmer.   
 
 
Kontingent og medlemskap 
Alle aktive medlemmer i IL Aasguten skal være medlem og betale medlemskontingent. 
Medlemskontingenten for 2020 var kr. 100,- pr medlem.  
Betalende medlemmer er dekket av idrettslagets forsikringsordninger ved deltakelse på 
aktiviteter. Det er krav om at alle medlemmer av treningssenteret også er medlem og har 
betalt medlemskontingent til IL Aasguten. 
Antall medlemmer har betydning for blant annet tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM). 
 
 
Økonomi 
Idrettslagets økonomi er god, og den har vært stabilt god over tid. 
Det er god økonomi i alle underavdelinger, og større økonomiske løft er finansiert internt i 
idrettslaget. 
Regnskap for alle avdelinger føres av Åsen Regnskapslag. 
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Anlegg 
I 2020 ble klubbhuset bygd ut for å utvide arealet til treningssenteret. Utbyggingen har gitt 
bedre treningsfasiliteter med større plass, mer takhøyde og nytt ventilasjonsanlegg. 
 
I lysløypa ble jobben med å skifte ut alle lysarmaturer til led-lys påbegynt.  
 
Turstigruppa har videreført arbeidet med turstier i bygda. To gapahuker ble bygd i 2020. 
 
 
 
Året 2020/Sluttkommentar 

IL Aasguten har normalt stor aktivitet i alle avdelinger/grupper, men 2020 ble et år med 
veldig lav aktivitet på grunn av Covid-19. Etter nedstenging i mars 2020 var det ingen 
aktivitet før det ble noe åpning for barneidretten i mai.  
 
Ski og håndball fikk ikke avsluttet sesongen 2019/2020 som planlagt, og blant annet KM på 
ski som IL Aasguten skulle arrangere i slutten av mars ble avlyst.  
Også sesongen 2020/2021 har startet med begrensninger i gjennomføring av treninger, 
kamper og skirenn.  
 
Fotball fikk en kort vårsesong med få kamper og høstsesongen gikk heller ikke som planlagt.  
 
Friidrett fikk ikke gjennomført noen av sine vanlige arrangementer, men aktiviserte små og 
store gjennom «5 på topp».  
 
Treningssenteret har holdt stengt i perioder og måtte avlyse gruppetimer ved gjenåpning.  
 
Turstigruppa er nok eneste underavdeling som har oppleve økt aktivitet i form av at flere har 
hatt tid til å benytte de oppmerkede turstiene.  
 
 
For alle avdelinger har det vært krevende å omstille seg til en ny hverdag der ønsket om å 
opprettholde stor aktivitet må balanseres med krav for å oppfylle smittevernreglene, men dette 
har alle håndtert godt! 
 
  
Takk 

Arbeidsutvalget vil takke alle som har bidratt gjennom året med en innsats på treninger, 
arrangementer, dugnader og verv.  
Vi vil også takke våre sponsorer som bidrar til drift av aktiviteten i IL Aasguten. 
 
 
Leder IL Aasguten 
Kjersti Husby 

 


