
Årsmelding for 2022

Vi i styret har i løpet av 2022 valgt å satse på unge medlemmer og få disse med på Åsen 
treningssenter.

Det er mange der ute som allerede betaler i andre idretter i Aasguten og vi har derfor innført at fra 
det året de fyller 15 frem til året de fyller 18 år og betaler lisens i Fotball, Håndball eller ski så 
trener man gratis på Åsen treningssenter.

Det vi ser at dette får en innvirkning på enkelte familiemedlemskap som gjør at vi mister noen 
betalende medlemmer. Men viktigste er å få folk i aktivitet.

Vi ser at vi har fått en høy økning av unge medlemmer på senteret noe som er veldig positivt.

Nytt er at vi også har åpnet for at de mellom 12-15 som har et betalende familiemedlem kan få være
med å trene da under strengt oppsyn hele veien. Dette er nok ikke så benyttet og har heller ikke 
bydd på problemer.

Eller å har vi hatt litt problemer med dør og kode i løpet av året, men har løst seg da vi har byttet 
lås.

Vi har lenge vært uten trenere eller gruppe timer på senterer. Dette er nå tilbake, det vil si spinning 
og gruppetimer styrke med Ann Cathrin Fossum. 

En annen ting som er blitt sett på er at det mangler div tiltak på bygget for å få det godkjent slik at 
vi kan få søke om støtte for utbyggingen som ble gjort. Dette er første pri i 2023

Vi har hatt flere styremøter, og har hatt et frafall av styremedlemmer i styret, grunnet flere årsaker. 
Men har fått inn 3 som har steppet inn på kort varsel som vil være med videre hvis det ikke skulle 
by på problemer. Dette er Erik Ringstad, Tom Kristian Husvang og Hege A Lindsøe.


