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Årsmelding for arbeidsutvalget  2022 

 
Styret har bestått av: 

 

Leder     Kjersti Husby 

Nestleder    Line Revhaug 

Kasserer    Karin Nordaune Arentz 

Sekretær    Tron Vedul Tronstad 

Styremedlem    Kristin S. Christiansen 

Varamedlem    Trond Roar Almlid 

 

 
Møter og representasjon 

I 2022 ble det gjennomført 5 møter i hovedstyret og 1 møte i arbeidsutvalget. De er behandlet 

saker som gjelder organisering og drift av idrettslaget.  

 

IL Aasguten stilte med 1 representanter på årsmøtet i Levanger Idrettsråd og 1 representant på 

årsmøtet i Torsbustaden Skisenter AS. 

 

Arbeidsutvalget har vært representert på temakveld for barneidrettsansvarlig, kurs for 

spillemidler og webinar om politiattestordningen.  

 

Hovedlaget har også vært delaktig i å arrangere Nattcup for ungdommer i Åsenhallen i 

september. Nattcupen ble arrangert i samarbeid med Åsen Ungdomsklubb. Ungdommer fra 

Åsen, Skogn, Levanger og Frosta deltok, og arrangementet ble en suksess som vi håper kan 

gjentas årlig. 

 

 

Medlemstall 

Pr. 31.12.2022 hadde vi 882 medlemmer. Også siste år viser en solid økning i medlemstallet 

fra 2021, da vi hadde 814 medlemmer ved årsslutt.   

 

 

Kontingent og medlemskap 

Alle aktive medlemmer i IL Aasguten skal være medlem og betale medlemskontingent. 

Medlemskontingenten var også for 2022 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). 

I 2022 ble det besluttet å bytte medlemsregister fra NIFs medlemsregister KlubbAdmin til 

Hoopit med virkning fra 2023. 
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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 2022. 

Regnskap for alle avdelinger føres av Åsen Regnskapslag. 

 

Anlegg 

I 2022 har det også vært vedlikehold av anlegg og ingen større nyinvesteringer. 

 

Turstigruppa har videreført arbeidet med turstier i bygda. De forsetter arbeidet med bygging 

av gapahuker og det ble bygd gapahuk på Sonstadvåttan i 2022. I tillegg fikk de på plass 

kikkert på Stokkvola i løpet av høsten. 

 

Kunstgressbanen fikk et større påfyll av granulat før sesongen. Dette ble utført etter målinger 

utført av leverandør som viste at det var stort behov for etterfylling og utgjorde en stor 

kostnad for fotballavdelingen. 

 

I lysløypa og turløypene er det utført noe vedlikehold, samt at det før sesongstart ble 

gjennomført årlig vedlikehold på løypemaskina, som medførte en del kostander ved innkjøp 

av nye deler. 

 

Friidrett/idrettsskole gikk til innkjøp av utstyr til bruk i hallen ved allidrett og idrettsskole. 

 

Året 2022/Sluttkommentar 

IL Aasguten har stor aktivitet i alle avdelinger/grupper. Også 2022 startet med 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 2022 fått gjennomført mange planlagte aktiviteter. Alle avdelinger har tilpasset 

seg smittevernregler og lagt til rette for at mest mulig aktivitet til flest mulig gjennom 

pandemien. 

 

I tillegg til at organiserte treninger og aktiviteter kom i normalt gjenge igjen utover året, så er 

det fortsatt mange som benytter turstiene som er tilrettelagt av Turstigruppa og skiløypene 

som prepareres jevnlig av skiavdelingen gjennom vinteren. Også treningssenteret er det 

mange som bruker til egentrening. Dette vitner om at mange holder seg aktive med 

egneorganisert aktivitet, og benytter våre anlegg som mål for å komme seg ut og i aktivitet. 

 

  

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 


