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Årsmøte Blaker IL

Til medlemmer i Blaker IL
Blaker 10.3.2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Blaker IL
Styret viser til innkalling til årsmøte av 11.3.2020
Årsmøtet avholdes den 17.3.2020 i Peisestua på Bruvollen
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Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1. Lysløype
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlemmer
- varamedlem
14.2 Kontrollutvalg:
- medlemmer
- varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
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14.4 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:
Idrettslagets årsberetning, inkludert gruppeårsmeldinger
Forslag og saker til behandling
Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt

Følgende dokumenter vil bli utlevert på årsmøtet:
Regnskap i revidert stand
Revisors beretning
Styrets forslag til budsjett
Styrets forslag til organisasjonsplan
Valgkomiteens innstilling

Ved spørsmål om årsmøtet kan du sende e-post til styret@blakeril.no
Med vennlig hilsen
styret
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Årsberetning hovedstyret 2019
Styrets sammensetning
Leder: Elin Vikane
Nestleder: Hanne Solveig Lund
Styremedlemmer og varamedlemmer: Henning Ramvik, Olav Kristiansen, Reidun Skomdal, Brynhild
Askvik og Sofiia Granheim, Maria Wiig
Revisorer: Leif Stenby og Kjell Kurland
Valgkomité: Knut Wilberg, Lasse Granheim, Jon Wiig, Christina Ryan-Hjemmen
Representant i styret i Blaker Samfunnshus: Johny Delerud
Representant i Sørum idrettsråd: Elin Vikane

Styrets arbeid
2019 har vært preget av omorganisering. På årsmøtet i mars ble friidrettsgruppa, trimgruppa og
skigruppa vedtatt nedlagt. Det var enighet om at aktiviteten i disse gruppene skulle videreføres
under andre grupper. Det ble også vedtatt at man skulle ha en arrangementsgruppe og en
folkehelsegruppe. Disse skal ikke ha et eget styre, men en person i hovedlaget som er ansvarlig for
gruppa.
Det har vært krevende å få på plass disse løsningene, og særlig har det vært utfordrende at vi ikke
hadde kioskgruppe på plass til sesongstart. Med stor innsats fra en rekke frivillige har vi likevel klart å
holde kiosken åpen på alle arrangementer og kamper i løpet av sesongen.
Omorganiseringen har også bydd på litt ekstra jobb med tanke på økonomien. Det er startet et
arbeid for å tilpasse konti og regnskap til den nye organiseringen, og dette arbeidet fortsetter i 2020.
Vi har god dialog med Blaker Sparebank og Blaker regnskapskontor om dette.
Vi tok initiativ til å arrangere Stolpejakten i fjor. Vi fikk med oss de andre fleridrettslagene i Sørum og
Sørum kommune, og det ble derfor felles stolpejakt i hele kommunen. Dette må sies å ha vært en
ubetinget suksess. Vi hadde flere tusen ivrige stolpejegere som kom seg ut og samlet poeng i
nærområdet vårt. Vi gleder oss allerede til å ta fatt på 2020!
Anleggssituasjonen er fortsatt tema på flere møter. Det er behov for store utbedringer i lysløypa, og
det er fortsatt ønske om en treningsbane med kunstgress på Bruvollen. Det har også vært diskutert
mulighetene for å få til en helårstursti. Anlegget vårt på Bruvollen blir som vanlig meget godt
ivaretatt av vår fantastiske pensjonistgruppe. De ordner opp i både smått og stort, og er en veldig
viktig ressurs for idrettslaget!
Vi har også i år hatt med gruppelederne på våre styremøter. Dette har vært viktig for å sikre god
dialog og informasjonsflyt.
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Takk
Styret vil takke alle som har bidratt for idrettslaget i 2019. Uten våre frivillige hadde det vært umulig
å drive Blaker IL.
Vi vil også takke alle våre sponsorer for et godt samarbeid, og våre grasrotgivere for deres bidrag.
Til slutt vil vi takke medlemmer for deltagelse i aktivitetene våre, og for å vise fram Blaker IL på
andres arrangement.
Tusen takk!
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Ungdomscaféen
2019 var et spennende år for Ungdomscafèen.
Vi fikk utdelt 100.000,- fra Sørum kommune for å bedre tilbudet for ungdom 13+ i kommunen.
Det ble bestemt fort at vi ville bruke noe av pengene til å gi Ungdomscafèen et etterlengtet løft. Hele
lokalet ble malt, vi kjøpte inn noen nye møbler og endret alt av lyssetting for å gjøre det til et
hyggeligere sted.
Blaker ga oss i tillegg en fantastisk stor og god sofa i gave!

Alle fra 5.klasse og oppover er velkomne hos oss. Men for å gi ungdommen på ungdomsskolen et
bedre og tilrettelagt tilbud, valgte vi å utvide åpningstiden for å gi de en egen tid for seg selv.
Vi holder nå åpent fra 17.30-19.00 for 5. - 7.klasse og fra 19-21 for ungdomsskoleelever. Denne tiden
passer også med bussen fra Sørumsand.
I tillegg til å utvide åpningstiden, har vi arrangert ekstra aktiviteter i samarbeid med Frivilligsentralen
i Sørum og med Sørum bibliotek. Vi arrangerte FIFA, pizza og stikkball-kveld i høstferien og
Halloween-fest med skrekkfilm i storsalen oppe på Bruvollen 2.november. Dette var kun for
ungdomsskoleelever.
Vi hadde egen Halloween-fest for 5.-7.klasse onsdagen før. Disse to Halloween-festene trakk godt
over 100 barn og unge på Ungdomscafèen!
På en vanlig onsdag er det i gjennomsnitt i overkant av 30 5.-7.klassinger innom. Det er barn fra både
Haugtun og Fjuk.
Ungdomskoleelever kommer innom litt sporadisk enda, og vi vil fortsatt gi de det tilbudet vi har.
Espen Næss og Julianne Huseby måtte dessverre gi seg til sommeren etter 6 år på Ungdomscafèen,
da de begge bor i Oslo og tiden ikke strakk til lenger.
Ungdomscafèen var heldige å få med seg Åsa Gustavson og Marte Hamre Strøm på laget i stedet!

For Ungdomscafèen,
Stine Huseby Stenby
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Oppsummering trim 2019
Fjuktrimmen: Trim og svømming på Fjuk oppvekstsenter

Mandager kl. 19.30-21.00 Damer gange/jogging ute eller svømming, styrketrening inne etterpå
Onsdager kl. 20,00-21.30 Herrer Innebandy
Folkebad onsdager kl. 19.30-21.30 under oppsyn av badevakter.
Det er god oppslutning på dametrimmen.
Leder for dametrimmen har vært Line Finneidet.

Blakermarsjen ble arrangert for 34. gang søndag 25.8.19
Det ble suksess. Flott vær og 124 deltagende.
Noe av grunnen var nok nytt opplegg med rebusløype for de yngste.
Stolpejakten fristet kanskje også noen.
Skolemarsjen ble avholdt fredag 23.8.

Trimkassene ved Kølabånn, Fjuktjern, Gjertrudsteinen og Igletjern har vært godt besøkt som vanlig.
Vinnere med flest passeringer ble:
Fjuktjern

Bente Fjuk

Gjertrudsteinen

Else Marie Lien

Igletjern

Erlend Nygård

Kølabånn

Liv Kristiansen

Vinnerne fikk kr 300,-

Medhjelpere stilte opp på Bruvollenstafetten 1.mai.
Takk til alle som har deltatt på og hjulpet til på aktiviteter og arrangementer.
Reidun Skomdal
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Årsberetning fotballgruppa 2019
Styret for 2019 har bestått av følgende personer:
Leder:

Eirik Udnæs Hoel

Nestleder:

Ole Guttorm Bjørnstad

Kasserer:

Lisbeth Tørres

Styremedlem:

Veslemøy Ihler

Styremedlem:

Thomas Bårli Nylænden

Styremedlem:

Ola Hogseth

I tillegg til styremøter har vi hatt lagledermøter med trenere og lagledere for aldersbestemte lag,
samt møter i forbindelse med 7-årsserien.
I 2019 arrangerte vi en runde i 7-årsserien, i stedet for Blaker Sparebank Cup. Vi søkte til Akershus
fotballkrets om å få være arrangør, og fikk tildelt runde 5. Runden ble avholdt på Bruvollen 17.
august i voldsomt regnvær. Foreldre/foresatte stilte velvillig opp, slik at arrangementet ble vellykket.
108 lag deltok og sørget for stor fotballaktivitet fra kl. 08:30-17:00. Økonomisk gikk arrangementet
også bra, og det bidrar til at vi kan holde treningsavgiften på det lave nivået som den er.
Vi hadde i 2019 5 lag i aldersbestemte klasser, der de to yngste lagene spilte 3v3 fotball i 6-årsserien
og 7-årsserien. Vi har dessverre ikke hatt jentelag i 2019, noe vi håper å få på plass igjen til neste år.
Våre to seniorlag hadde en flott sesong. A-laget kom på 4. plass i 4. divisjon, og B-laget kom på 4.
plass i 6. divisjon.
Sesongavslutningen for de aldersbestemte klassene ble avholdt på Bruvollen søndag 17. november.
Styrets viktigste oppgaver fremover blir å jobbe aktivt med hvordan vi skal beholde lag og spillere i
alle aldersklasser, med størst fokus på barn og ungdom for å opprettholde rekrutteringsgrunnlaget
for seniorer.
Styret takker alle spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre, supportere,
banemannskap/pensjonistgjengen, kioskvakter og våre samarbeidspartnere/sponsorer for en fin
sesong, og ønsker alle velkommen tilbake neste år!
Stor takk også til Sigrunn Larsen som er primus motor i Bjørn Davids minnefond og som arrangerer
Akershus beste fotballskole år etter år. Vi håper den fortsetter!

For styret i fotballgruppa
Eirik Udnæs Hoel
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Årsberetning allidrett 2019
Sesongen 2018/2019 bestod styret av:
Stine Marie Engen Stenby (leder)
Oddveig Kjøsnes (kasserer/fungerende leder)
Ingunn Dinc Didriksen
Silje Braaten
Etter årsmøtet i mars 2019 er gjenværende medlemmer i styret for sesongen 2019/2020:
Oddveig Kjøsnes (leder)
Silje Braaten (skal bli kasserer)
Stine Marie Engen Stenby
Sesongen 2018/2019 deltok ca 55 barn på svømming. Det var 3 grupper på Fjuk og 1 på Bingsfoss.
Instruktører var: Oddveig Kjøsnes, Øivind Sletner Nilsen, Njål Skjelmerud, Hege Vestby Thoreid,
Ingunn Dinc Didriksen, Heidi Ludvigsen, Rikke Myhrer og Alexander Normann.
Vi starta året med skøytekveld på skøytebanen på Rånåsfoss, der 20-30 barn kosa seg på isen og med
grilling i grillhytta. I februar hadde vi skileik-kveld i lysløypa/akebakken ved Camembert'n barnehage.
Her deltok ca 10 barn. Alpinturen til Hurdal blei ikke arrangert, siden oppsatt dato kolliderte med
markeringa av fredninga av Blaker Skanse, og ny dato blei ikke satt. I stedet blei det arrangert skirenn
på fotballbanen ved Skansen i forbindelse med denne markeringa, og her deltok ca 30 barn.
I april fikk barna mulighet til å prøve klatring i klatreveggen i Aurskoghallen. Det var stor suksess med
ca 50 deltakende barn, men også ganske krevende å arrangere.
Når det kom til uteaktivitetene på våren spilte ikke været helt på lag med oss. Vi fikk gjennomført en
friidrettskveld på Bruvollen (den andre regna bort...) og en kveld i Texasdalen sykkelpark, begge med
ca 5 deltakere, samt 2 runder med løpskarusell. Sommeravslutning var først planlagt i Hjorteparken,
men blei avlyst pga tordenvær, deretter på Kuskerudnebben frilufstbad, som også måtte avlyses da
badet blei stengt pga flom.

Løpskarusellen var derimot vellykka, og fortsatte med 2 nye runder på høsten. Skansen var arena i år.
Ca 30 barn deltok, og kunne stolt motta pokal etter siste runde.
Deretter gjennomførte vi to vellykka friidrettskvelder på Bruvollen med ca 20 deltakere, den første
som en «rekrutteringskveld» i samarbeid med ungdommene som trener friidrett.
Svømminga starta opp igjen i oktober, denne sesongen med ca 50 deltakende barn fordelt på 4
grupper som alle bader på Fjuk. Instruktører er Lenka Jansen, Njål Skjelmerud, Ida-Helene Nebbenes,
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Oddveig Kjøsnes, Øivind Sletner Nilsen, Ingunn Dinc Didriksen, Robert Blom Johansen, Maria Wiig og
Berte Mathsen.
I desember gjenoppstod nissemarsjen med suksess etter 1 års dvale. Til tross for holkeføre deltok
over 20 barn og nesten like mange voksne!

Kompetanseheving: Oddveig Kjøsnes har gjennomført «Grasrottrener ski» i regi av Fet Skiklubb.
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Årsberetning sykkelgruppa 2019
Styre i Blaker Sykkel har bestått av:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Kasserer:

Morten Engen
Ken Evensen
Tone Krogstad
Per Foss

Blaker Sykkel har fortsatt som vi startet. Vi har holdt oss på 22 medlemmer i 2019. Vi har fortsatt
gode sponsorer som vi vil takke.. Gruppa har egne drakter som benyttes i trening og konkurranse.

Det har vært faste fellestreninger på onsdager, med varierende oppmøte. Vi bruker sosiale medier
for å kommunisere treningene/fellesturene vi legger opp til. Det er ønske og planlagt at det skal bli
flere faste treninger i 2020. Dette har vært et ønske fra medlemmene.
I tillegg til treningene er det også flere av medlemmene som har deltatt i en rekke sykkelritt igjennom
sesongen. I tillegg har vi hatt en rekke gode plassering i andre ritt. Dette gjelder både damer og
herrer.
Vi har fortsatt med god gammeldags sirkeltrening på torsdager. Her har det vært godt oppmøte. De
som vil kan være med på oppvarming/joggetur en halv time før start. Dette arrangeres i gymsalen på
Fjuk Skole.
Vi ser frem imot en ny sykkelsesong med gode prestasjoner og høy treningsglede. Det viktigste er å
ha det gøy på sykkelen! Vi har plass til flere Blaker-syklister.

For styre i Blaker Sykkel
Morten Engen
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Sak 10 Behandle innkomne forslag og saker
10.1. Lysløype
Forslag: Styret foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som skal se på utbedringer av lysløypa.
Gruppa skal gjøre de nødvendige forberedelser som trengs for å kunne søke om spillemidler til
oppgradering samt vurdere mulighetene for å kombinere lysløypa med en helårs tursti.
Gruppa står fritt til å foreslå endringer i løypetrase hvis det er hensiktsmessig. Arbeidet skal være
klart før årsmøtet i 2021 slik at årsmøtet kan fatte vedtak på videre framdrift.
Det settes av inntil 200.000 til prosjektet.

Motivasjon:
Lysløypa er i dag i en slik forfatning at den krever mye vedlikehold. Det er brukt betydelig midler de
siste årene til å "lappe på" her og der. Skal løypa komme opp i brukbar standard må man gjøre en
helhetlig oppgradering. Det er samtidig ønskelig å få til en helårs tursti i Blaker. Denne bør legges
sammen med lysløypa.
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Sak 11:

Fastsette medlemskontingent

På årsmøtet i 2019 ble det fattet følgende vedtak:
Styret foreslår at kontingenten holdes på samme nivå som 2019:
Barn til og med 17 år 200,Voksne 350,Støttemedlemmer 200,Familiemedlemskap* 600,*Personer fra og med 18 år kan ikke inngå som barn i et familiemedlemskap
Kontingenten for 2020 har ikke blitt fakturert enda. Styret foreslår at kontingenten reduseres til
følgende beløp for 2020 og 2021:
Barn til og med 17 år 100,Voksne 200,Støttemedlemmer 100,Familiemedlemskap* 500,-

Begrunnelse: Det er økende fokus på økonomiske barrierer i idretten. Hovedlaget har en sunn
økonomi og har råd til å redusere kontingenten. Vi håper dette kan være med på å hindre
utenforskap og frafall.
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