Årsmøte i Blaker IL 12. april 2021

1

Til medlemmer i Blaker IL
Blaker 5. april

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Blaker IL 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av 15. mars.
Årsmøtet avholdes digitalt den 12. april kl 19:00 på teams

Saksliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
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 Klubbhus
Sak 11: Fastsette medlemskontingent, og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlem[mer]
- varamedlem[mer]
14.2 Kontrollutvalg:
- medlemmer
- varamedlem[mer]
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem
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Forretningsorden
1. Årsmøtet ledes av dirigent.
2. Valgte protokollførere fører notater til protokollen. Protokollen skal godkjennes av styret og
to representanter velges til å underskrive protokollen. Protokollen vil legges ut på Blakeril.no
senest 4 uker etter årsmøtet.
3. Ingen representanter må gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
4. Med unntak av hovedinnlegg fra de forslagsstillere som har forslag på sakslisten settes
taletiden til:
5 minutter første gang og 2 minutter andre og tredje gang
5. Alle vedtak og valg gjøres på grunnlag av de avgitte stemmer. Årsmøtet gjennomføres
digitalt, og stemmeavgivning vil enten gjøres muntlig eller i møtechat. Det vil gis tydelig
beskjed på forhånd for avstemmingen.

Sak 5:

Godkjenne innkallingen

Innkallingen ble sendt ut til medlemmer på e-post 15.3., og lagt ut på vår facebookside og nettside.

Sak 6:

Godkjenne saklisten

Sakslisten ble lagt ut på nettsiden en uke før møtet.

Sak 7:

Godkjenne forretningsorden
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Sak 8:
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger
Årsberetning for hovedstyret i Blaker IL 2020
Styrets sammensetning
Leder: Elin Vikane
Nestleder: Kim Nymoen
Styremedlemmer og varamedlemmer: Reidun Skomdal, Sofiia Granheim, Olav Kristiansen,
Stian Kappel, Henning Ramvik og Anja Sørlie Sundby (vara)
Valgkomité: Knut Wilberg, Lasse Granheim, Kjersti Dahl, Petter Ryan-Hjemmen
Kontrollkomité: Svein Michaelsen, Leif Stenby, Sigurd Glenning

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter i 2020.
Blaker IL har vært representert i styret i Lillestrøm idrettsråd v/Elin Vikane (nestleder). Klubben har
deltatt på kretsting i NFF Akershus, og Forbundstinget for NFF.
Flere av styrets medlemmer har deltatt på kurs i regi av Viken idrettskrets.
Aktivitet
2020 ble et annerledes år for alle. Vi hadde sett for oss at det var kommunesammenslåingen som
skulle prege året, ikke en verdensomspennende pandemi. Året startet normalt med planlegging av
en rekke aktiviteter og arrangementer. Da landet stengte ned 12. mars var det mye usikkerhet, hvor
lenge vil det vare og hvordan kan vi planlegge videre aktivitet?
Bruvollenstafetten ble avlyst for første gang. Den skulle gått av stabelen 29.4., men det ble raskt
klart at det ikke ville la seg gjennomføre.
Vi hadde planlagt å arrangere Tine stafetten for første gang, også dette arrangementet ble
avlyst. Ungdomscafeen ble stengt 11.3., og ble ikke åpent opp igjen i 2020.
Blakermarsjen ble også avlyst. Det var mye usikkerhet rundt hvilke tiltak som ville gjelde, reglene
endret seg raskt og det var vanskelig å planlegge for et trygt arrangement.
Det har vært krevende å sette seg inn i alle retningslinjer, anbefalinger, frarådinger og oppfordringer
som har kommet. Styret har hatt et tett samarbeid med gruppene om dette.
Stolpejakten kunne heldigvis gå som normalt. I 2020 fikk vi med oss STYRK som hadde stolper i
gamle Fet, og vi samarbeidet med Østmarka O-lag som har stolpene i gamle Skedsmo. Sammen med
Sørum IL, Frogner IL og Sørumsand IF hadde vi stolper i gamle Sørum. Stolpejakten var et svært
populært tiltak da all annen aktivitet ble stoppet. Det var et rekordantall stolpejegere på landsbasis,
og vi opplevde stor interesse for stolpejakten i Lillestrøm kommune.
Selv om det har vært mye avlyste arrangementer og treninger har styret jobbet aktivt. Vi har jobbet
med ulike prosjekter:
Skiløypene
Vi inviterte til et møte for de som er interessert i å bidra med dugnader, løypekjøring osv. Hele 17
personer kom, så møtet ble flyttet fra Bruvollen til Haugtun for å kunne
overholde smittevernregler.
I november ble det avholdt dugnad i lysløypa, og nesten 20 personer møtte opp og jobbet seg
gjennom løypa fra Haugtun til Fjuk.
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I 2019 søkte vi Sparebankstiftelsen DnB om midler til ny scooter, og vi var så heldige at vi fikk
innvilget hele beløpet våren 2020. Ny scooter ble bestilt, og den kunne hentes på høsten. Den nye
scooteren er et svært kjærkomment tilskudd til idrettslaget, og vil gjøre løypekjøringene både
enklere og bedre.
Det har blitt gjort mye arbeid med lysløypa. Det er utarbeidet en oversikt over stolpene og deres
tilstand, og det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for utstyret.
Klubbhus
Styret vedtok på høsten å pusse opp kiosken på klubbhuset. Etter rivning av inventar viste det seg
imidlertid at bygget var i dårligere stand enn forventet. Det ble derfor satt i gang et prosjekt for å se
på muligheter for å rehabilitere hele bygget. Et slikt prosjekt vil være såpass stort
at det krever vedtak av årsmøtet, og det legges derfor fram i dag.
Blaker ILs adventskalender
Hver dag i perioden 1.-24. desember åpnet vi en “luke” på facebook-siden vår. Her presenterte vi
aktivitetene våre og en rekke profiler fra Blaker IL. Kalenderen ble veldig populær, og skapte stort
engasjement. I et år som var preget av ordet “Avlyst” var det fint å kunne vise alt idrettslaget tilbyr
og bidrar med.
Klubbhåndbok
Styret har startet arbeidet med å lage en klubbhåndbok som samler all informasjon som er viktig for
styremedlemmer og andre med verv og oppgaver i klubben.
Temaplan
Styret har skrevet innspill til Lillestrøm kommunes temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi
har spilt inn oppgradering av lysløypa, kunstgress 9'er på Bruvollen og tartan-dekke på løpebanen. Vi
har også spilt inn nærmiljøanlegg på Fjuk i forbindelse med lysløypa.
Medlemstall
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.).
Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og eldre Totalt

3
15
18

48
71
119

15
21
36

1
12
13

72
162
234

139
281
420

Medlemsutvikling
Kvinner
Menn
Totalt

20014
256
362
618

2015
240
323
563

2016
211
295
506

2017
182
284
466

2018
186
307
493

Takk!
Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i året som gikk; trenere, styremedlemmer,
utøvere, sponsorer, pensjonistgruppa, løypekjørerne, og alle som stilte opp på dugnader. En ekstra
takk til alle som betalte medlemskap selv om aktivitetene dessverre var svært redusert.
Vi håper at 2021 blir et bedre år for organisert idrett!
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Årsrapport for Bruvollgruppa, Pensjonister.
Da det har vært et helt spesielt år pga Covid 19, det har blitt en noe lavere aktivitet på anlegget vårt.
Men noe har vi da fått gjort.
I den kalde tiden ble det oljet og malt mur og panel på en del vegger i garderobebygget.
Malt ferdig klubbhus innvendig, lagt plater mellom trinn i trapp opp til tårnet, trappen er slipt og
oljet. Bilder og diplomer er hengt opp igjen og det er satt opp hyller under trapp.
Banen er som vanlig kalket og gjødslet, med god hjelp av Svein B og Roar K.
Den er også klippet 1 til 2 ganger i uken etter behov.
Fundament til den ene flaggstanga på banen er fikset og støpt ny topp, stanga er også rettet opp.
Maskiner er også fikset på og holdt i ok stand.
Vi har reparert gjerdet på øvre anlegg, skiftet ut ca. 25 stolper og noe tau.
Innbyttebuer er malt både utvendig og innvendig.
Bord og krakker er malt og oljet.
Revet stubbeloft i kjøkkenet i kiosken.
Gruppa har i år bestått av:
Alf Fossen,
Per Melnes,
Asbjørn Delerud
Guttorm Bjørnstad
Olav Kristiansen
Jan Arne Høglien

Årsrapport Ungdomscafeen 2020
Året 2020 hadde en knallstart hvor fremdeles 25-30 blide ungdom valgte å komme innom oss. Marte
Hamre Strøm, Åsa Gustavsson og Stine Huseby Stenby tok imot 5.-7.klasse fra kl 17.30-19.00 og fra
19.00-21.00 tok de imot 8.klassinger og eldre ungdom. I samråd med ungdomsskoleelevene fikk
7.klasseelevene lov til å være der frem til kl 20.00. Vi ser en trend at dessverre flere stopper å
komme da de begynner på ungdomsskolen. Så dette ble satt i gang for å få flere 7.klassinger til å
komme, et forebyggende tiltak som ble tatt veldig godt imot.
Vi kunne fremdeles tilby stikkball i storsalen oppe. Dette var kjempepopulært!
5.februar hadde vi en skikkelig pizzafest for alle på Ungdomscafeen. I samarbeid med
naborestauranten, catering øst, spanderte vi pizza på alle som kom innom denne kvelden. 45 herlige
ungdom var innom!
Etter 8 åpne onsdager, måtte vi dessverre stenge helt pga covid-19. Vi hadde hele veien et håp om å
åpne opp igjen, men pga dårlige håndvaskfasiliteter, trange lokaler og brukere fra forskjellige skoler,
klasser og kohorter, så vi sammen med styret i Idrettslaget det ikke som forsvarlig å åpne igjen. Det
var flere ganger vi vurderte å åpne igjen, men hver gang gikk smittetallene opp igjen.
Gjennom året har Stine hatt dialog med ungdommene «våre» via Snapchat og Instagram. Vi ser
at Ungdomscafeen er et tilbud som er dypt savnet, og vi ser alle sammen frem til at vi kan åpne
dørene igjen!
For Ungdomscafeen, Stine Huseby Stenby

6

Årsrapport trim/helse 2020 Fjuktrimmen:
Trim og svømming på Fjuk oppvekstsenter
Mandager kl. 19.30-21.00 Damer gange/jogging ute eller svømming, styrketrening
Onsdager kl. 20.00-21.30 Herrer innebandy
Onsdager kl. 19.30-21.30 Folkebad
Det var god oppslutning til 12. mars, da Norge stengte ned grunnet koronapandemien. Startet opp
igjen etter høstferien, men all innendørs trening ble igjen stengt i begynnelsen av november. Leder
for dametrimmen har vært Line Fineidet.
Trimkassene ved Kølabånn, Fjuktjern, Gjertrudsteinen og Igletjern har vært godt besøkt, kanskje mer
enn vanlig p.g.a. pandemien.
Vinnere med flest passeringer ble:
Fjuktjern Bente Fjuk
Gjertrudsteinen Johnny Aastad
Igletjern Erlend Nygård
Kølabånn Liv Kristiansen
Vinnerne fikk gavekort på kr 300,- Blakermarsjen skulle vært arrangert for 35. gang, men måtte
dessverre avlyses.
Reidun Skomdal 14.1.21

Årsberetning sykkelgruppa 2020
Styre i Blaker Sykkel har bestått av:
Leder:
Morten Engen
Nestleder:
Ken Evensen
Styremedlem: Tone Krogstad
Kasserer:
Per Foss
Blaker Sykkel har fortsatt som vi startet. Vi har holdt oss på 22 medlemmer i 2020. Vi har fortsatt
gode sponsorer som vi vil takke. Gruppa har egne drakter som benyttes i trening og konkurranse.
Året 2020 begynte med faste fellestreninger på torsdager med sirkeltrening på Fjuk Skole. Men i ars
ble alt stengt ned og vi måte avbryte de siste treningene før påskeferien.
Det ble da å fortsette hver for oss. Mange er på den digitale plattformen Zwift som er en sosial
treningsform på nett.
Vi ser frem imot en ny sykkelsesong med litt bedre muligheter for både sosiale turer og konkurranser
etter sommeren. 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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Årsberetning Blaker IL allidrett 2020
Styret har bestått av: Oddveig Kjøsnes, Silje Braaten og Lenka Jansen
Kompetanseheving: Oddveig Kjøsnes og Maria Wiig deltok på «Idemyldringskurs barneidrett» i
Lillestrøm i august.
Etter initiativ fra en av våre engasjerte svømme-instruktører (Lenka Jansen) starta vi året med å
utvide svømme-tilbudet vårt til også å gjelde 2-3 åringer. Dette blei godt mottatt, og med det nye
tilskuddet hadde vi ca 65 barn på svømming vinteren 2020. Instruktører var Lenka Jansen,
Njål Skjelmerud, Oddveig Kjøsnes, Øivind Sletner Nilsen, Ingunn Dinc Didriksen, Robert Blom
Johansen, Maria Wiig, Berte Mathsen og Jürgen Spindler.
Vinterværet glimra med sitt fravær, og vi hadde nesten gitt opp håpet om å kunne arrangere vinteraktiviteter. Men da vi fikk noen få dager med snø kasta vi oss rundt og fikk gjennomført en svært
vellykka skileik-kveld på Hvaltjern torsdag 5. mars med ca 25 deltakende barn.
Dette blei dermed vår siste aktivitet før Corona-nedstenginga 12. mars.
Fra begynnelsen av mai blei det gradvis åpna for å gjenoppta treninger, men usikkerhet rundt
regelverk og om vi ville klare å følge det gjorde at vi valgte å avvente.
Dermed blei sommeravslutninga på Heia badeplass torsdag 18. juni (med vanntemperatur 24
grader!) det eneste vi gjorde før sommerferien.
Fra 1. august blei det åpna for at barne- og ungdomsidretten kunne drive tilnærma som normalt, og
ute-sesongen på høsten blei fin. 2 runder med løpskarusell på Blaker Skanse samla 39 deltakere, og 4
kvelder med friidrett på Bruvollen samla mellom 15 og 30 deltakere hver gang.
Svømminga starta opp igjen i oktober, med det samme tilbudet som på våren, ca 50 påmeldte barn,
og tilnærma samme instruktør-team; Lenka Jansen, Njål Skjelmerud, Oddveig Kjøsnes,
Ingunn Dinc Didriksen, Maria Wiig, Berte Mathsen og Jürgen Spindler. Ganske snart kom det
imidlertid nye Corona-regler som la begrensninger på aktiviteten, og da det ikke lenger blei tillatt for
voksne å være med i bassenget blei det vanskelig å opprettholde tilbudet til de yngste barna. Vi ga
tilbud om alternativ aktivitet i gymsal for de som ønska det, noe som var vellykka, men mange valgte
naturlig nok å ta pause og ikke utsette seg for smitte-risiko.
Heldigvis fikk vi lov å arrangere nissemarsj torsdag 10 desember, og i fravær av andre
juleavslutninger var det et populært tiltak!
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Årsberetning fotballgruppa 2020
Styret for 2020 har bestått av følgende personer:
Leder: Eirik Udnæs Hoel
Nestleder: Ole Guttorm Bjørnstad
Kasserer: Pål Thoreid
Styremedlem: Veslemøy Ihler
Styremedlem: Thomas Bårli Nylænden
Styremedlem: Ola Hogseth
Sesongen 2020 ble en uvanlig sesong, da koronavirusutbruddet satte en stopper for mye av
aktiviteten.
Vi hadde 4 lag i aldersbestemte klasser, i tillegg til at 5- og 6-åringene startet opp med trening i løpet
av året. Etter flere utsettelser på grunn av koronaviruset, ble det etter hvert gjennomført seriespill
for de aldersbestemte lagene. A- og B-laget fikk aldri gjennomført seriespill, og de måtte trene
alternativt når det var åpent for dette.
I august skulle vi arrangert en runde i Miniserien for 6-åringer, men vi valgte å trekke oss som
arrangør. Det var svært usikkert hvilke smitteverntiltak som ville være gjeldende i august og hvor
stor dugnadskapasitet dette ville kreve.
Den planlagte sesongavslutningen for de aldersbestemte lagene i november, ble avlyst på grunn av
koronarestriksjoner.
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.
Styret takker alle spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre, supportere,
banemannskap/pensjonistgjengen, kioskvakter og våre samarbeidspartnere/sponsorer for en flott
innsats i en uvanlig sesong, og ønsker alle velkommen tilbake neste år!
For styret i fotballgruppa
Eirik Udnæs Hoel

Sak 9:

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Se eget vedlegg med regnskap
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Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Klubbhus
Rehabilitering av klubbhuset på Bruvollen
Forslag:
Klubbhuset på Bruvollen rehabiliteres. Det bygges et hc-toalett med inngang fra utsiden av bygget.
Det etableres et mini-renseanlegg i tilknytning til bygget.
Trappen til speakertårnet flyttes ut til baksiden av bygget. Det etableres en vertikal løfteplattform til
tårnet.
Kiosken flyttes inn i bygget og får salgsluke på vegg mot fotballbanen og inn i klubbhuset. Innvendige
vegger mot boder rives og det etableres et stort lokale som møteplass/kafelokale.
Fram til bygget er ferdig rehabilitert vil det etableres en enkel provisorisk kiosk (f.eks et telt) til bruk
ved kamper og andre arrangementer.
Det bygges en frittstående bod til utstyr.
Prosjektet vil finansieres dels av spillemidler og dels av egenkapital fra Blaker IL. Det er også
budsjettert med dugnadsarbeid på det arbeidet som kan gjøres på dugnad. Siden spillemidler og
momskompensasjon utbetales på etterskudd søkes det om et kortsiktig lån I Blaker Sparebank på
inntil 2 millioner kr.
Prosjektet har en ramme på 3 millioner kroner. Årsmøtet setter av inntil 1 million kroner til
egenfinansiering av prosjektet.
Motivering:
Klubbhuset på Bruvollen slik vi kjenner det sto klart i 1984. Kioskdelen fikk idrettslaget av Narvesen
A/S i 1982 da kiosken på Sørumsand stasjon skulle rives, og man startet arbeidet med å bygge dette
sammen i 83.
Kiosken er "hjertet" i klubbhuset, og er alltid åpen på alle våre arrangementer og kamper. Det er en
god inntektskilde for Blaker IL, og et populært tilbud for små og store.
Høsten 2020 vedtok styret å pusse opp og modernisere kiosken. Etter at inventaret var revet viste
det seg imidlertid at selve bygget i kioskdelen var i dårligere stand enn forventet. Det ble derfor sett
på ulike løsninger; som å sette opp en ny brakkeløsning som kiosk eller å bygge et nytt
påbygg. Styret endte til slutt med et tredje alternativ; å rehabilitere hele bygget. Dette er dyrere enn
å bare pusse opp kiosken, men gir samtidig rett til å søke om spillemidler. Det gir oss også mulighet
til å løfte klubbhuset og skape en moderne møteplass for idrettslaget.
Klubbhuset består i dag av en kiosk, et lite wc (kun til bruk av de som betjener kiosk), et
møterom/klubbrom, speakertårn og 3 boder. I vårt forslag rives veggene til bodene slik at selve
klubbrommet utvides. Dette vil gi oss et flott samlingsrom. Rommet innredes med bord og stoler
som lett kan grupperes på ulike måter og dermed ha ulike funksjoner. Rommet vil være kafè og
sekretariat under kamper og arrangementer. Det vil fungere som møterom for hovedstyret og
gruppene, og kan brukes som samlingsrom for de aktive utøverne våre. Her kan man samle laget til
kveldsmat etter trening, ha foreldremøter, spillermøter osv. Det vil også være mulig å arrangere kafe
på dagtid for folk i området som har lyst på en kaffe og noen å skravle med. Tilbudet skal fortsatt
drives på dugnad, men vil være avhengig av en liten kjernegruppe som har hovedansvar for kiosken.
Målet er at flere av våre aktiviteter og arrangementer skal holdes på Bruvollen, at klubbhuset skal
bli et naturlig møtested for våre medlemmer. Vi mener dette vil gjøre det mer attraktivt å være
medlem og frivillig i Blaker IL.
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Sak 11:
Fastsette medlemskontingent, og gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Forslag:
Kontingenten for 2021 ble vedtatt på årsmøtet i 2020. Styret foreslår at kontingenten for 2022
settes til samme beløp som i 2020 og 2021:
Barn til og med 17 år 100,Voksne 200,Støttemedlemmer 100,Familiemedlemskap* 500,Det foreslås videre at gruppestyrene gis fullmakt til å sette treningsavgift på sine aktiviteter.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Se eget vedlegg. Det er laget to ulike budsjett for hovedlaget. Endelig budsjett avhenger av vedtak i
sak 10.1.

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Se eget vedlegg

Sak 14: valg
Se eget vedlegg fra valgkomiteen

Styrets forslag til ny valgkomite:
Leder Knut Wilberg
Styremedlem Kim Berger
styremedlem Kai Helge Fjuk
Varamedlem Marius Digerås

ikke på valg
ny
ny
ny
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1 år igjen
2 år
2 år
2 år

