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Årsmelding for arbeidsutvalget  2021 
	
	

Styret har bestått av: 
 
Leder     Kjersti Husby 
Nestleder    Line Revhaug 
Kasserer    Karin Nordaune Arentz 
Sekretær    Tron Vedul Tronstad 
Styremedlem    Kristin S. Christiansen 
Varamedlem    Trygve Hergot 
 
	
Møter og representasjon 
I 2021 ble det gjennomført 4 møter i hovedstyret og 1 møte i arbeidsutvalget. De er behandlet 
saker som gjelder organisering og drift av idrettslaget. I tillegg har arbeidsutvalget 
gjennomført møter med hver enkelt underavdeling. 
 
IL Aasguten stilte med 1 representanter på årsmøtet i Levanger Idrettsråd og 1 representant på 
årsmøtet i Torsbustaden Skisenter AS. 
 
Medlemstall 
Pr. 31.12.2021 hadde vi 814 medlemmer. Dette er en solid økning i medlemstallet fra 2020, 
da vi hadde 771 medlemmer.   
 
 
Kontingent og medlemskap 
Alle aktive medlemmer i IL Aasguten skal være medlem og betale medlemskontingent. 
Medlemskontingenten for 2021 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. Det er ikke foretatt større investeringer ila 2021. 
Regnskap for alle avdelinger føres av Åsen Regnskapslag. 
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Anlegg 
I 2021 har det stort sett vært vedlikehold av anlegg og ingen større investeringer i anlegg. 
 
I lysløypa ble jobben med å skifte ut alle lysarmaturer til led-lys påbegynt.  
 
Turstigruppa har videreført arbeidet med turstier i bygda. En gapahuk ble bygd i 2021. 
 
Det er gjort tilpasninger på kunstgressbanen for å hindre spredning av granulat. 
 
 
 
Året 2021/Sluttkommentar 
IL Aasguten har normalt stor aktivitet i alle avdelinger/grupper, men også 2021 ble preget av 
redusert aktivitet på grunn av Covid-19. Aktiviteten ble redusert både som følge av restriksjon 
pga smittefare og stort smittetrykk blant de aktive.  
 
Alle underavdelinger som har organisert aktivitet har periodevis hatt redusert aktivitet, men vi 
har gjennom 2021 fått gjennomført flere planlagte aktiviteter enn i 2020. Alle avdelinger har 
tilpasset seg smittevernregler etter hvert som de er endret, og lagt til rette for at mest mulig 
aktivitet til flest mulig. 
 
Friidrett videreførte suksessen «5 på topp» fra 2020 og det er fortsatt mange som benytter 
turstiene som er tilrettelagt av Turstigruppa. Også skiløypene brukes av mange på vinteren. 
Dette vitner om at mange holder seg aktive med egneorganisert aktivitet, og benytter våre 
anlegg som mål for å komme seg ut. 
 
  
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 
	
	


