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ÅRSMØTE

Tirsdag 10. mars kl.18:00
På Klubbhuset

Forslag til dagsorden:

1. Åpning, velkommen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding for Imås IL og gruppene, se side 7-47

5. Behandle revidert regnskap for Imås IL og gruppene, se side 48-51

6. Innkomne saker:
a -  Fordeling av bingoinntekter og grasrotandel for 2020
b – Ny lovnorm for Idrettslag
c -  Utnevning av Valgkomite

7. Fastsetting av kontingent gjeldende f.o.m 2021

8. Behandle budsjett for Imås IL og gruppene, se side 52-54

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og gruppestyrer, se side 59

10. Valg, se side 61

Eventuelt.



4

 
 
 
 
SAK 4 ÅRSMELDING FRA STYRET OG GRUPPENE 
   
  Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding og gruppenes årsmeldinger for 2019 
 
 
 
SAK 5 REVIDERT REGNSKAP FOR IMÅS IL, GRUPPENE, 
  BANE- OG HALLKOMITE 
   
  Forslag til vedtak: 
 

Årsmøtet godkjenner idrettslagets og gruppenes regnskaper for 2019. 
 
 
 
SAK 6 INNKOMNE SAKER 
 
 

 
a) Fordeling av bingoinntekter og grasrotandelen for 2020. 

  
Bingospill og grasrotandel har i 2019 innbrakt kr 292 343,- til Imås IL,          
Bingo kr 66 466.- og Grasrot kr 225 883,- 
Bingo har hatt en liten økning og Grasrot en liten nedgang. 
Totalt sett ca 3000,- ned fra i fjor. 
 
Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

 
 
Fordeling av bingoinntekter og grasrotandelen for utbetaling i 2020, fordeles 
etter følgende fordelingsnøkkel: 
 
35% til fotballgruppa 
20% til hovedstyrets disposisjon 
10% til skigruppa 
10% til boxing 
10% til badminton 
 5 % til håndball 
 5 % til orientering 
 5% til all-aktivitet 
 
Pengene fordeles senest 30/6 og innen 31/12 
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b) Ny lov for Idrettslag.  
 

Det ble gjort noen endringer i Lovnorm for Idrettsstyret 23 oktober 2019 

Disse endringene må oppdateres i Imås Lovnorm. 

 Leder redegjør mer for saken 
   
  Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 
 

 
Årsmøtet godkjenner endringer i Lov for Imås fra og med 10/03-2020 
 

 
  
 c) Utnevning av Valgkomite 
   
  Pr i dag er det personer som går ut av Hovedstyre som automatisk blir med i 
  Valgkomiteen for en periode på 2 år. 
  Dette ønsker HS å endre til at komiteen blir oppnevnt på første styremøte etter 
  årsmøte. 
 
  Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 
 

 
Årsmøtet godkjenner Hovedstyrets forslag til endring 
 

 
 
SAK 7 FASTSETTE KONTINGENT FOR 2021. 
 
  Kontingentsatsene ble i 2008 justert til følgende satser: 
  Familie kr. 750 
  Senior   kr. 400 f.o.m kalenderåret man fyller 19 år 
  Junior  kr. 250 for barn/jr t.o.m fylte 18 år 

 
For å inngå i familiekontingenten, må alle medlemmene ha samme 
bostedsadresse (innmeldt i folkeregisteret) og barna ikke være eldre enn 19 år. 

 
   
   
 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 
 

 
 
Årsmøtet vedtar å ikke endre kontingentsatsene for 2021.   
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SAK 8 BUDSJETT FOR 2020, STYRET OG GRUPPENE

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner de fremlagte budsjettforslag for 2020.

SAK 9 BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN
OG GRUPPESTYRER

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner at Imås IL har følgende undergrupper i laget: Allidrett,
All-Aktivitet,, Bordtennis, Fotball, Håndball, Orientering, Badminton, Boxing 
og Ski.
I tillegg har vi Bane-og Hallkomite, Kontrollkomite og Valgkomite som 
oppnevnes av styret.. 
De fremlagte forslag på nye gruppestyrer godkjennes.  
Hovedstyret får fullmakt til å oppnevne representanter der hvor gruppestyrene 
ikke er fulltallig 

SAK 10 VALG

EVENTUELT.
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ÅRSMELDING FOR STYRET OG GRUPPENE
2019

1. Hovedstyret

2. Bane og Hall komite

3. Allidrett

4. Orientering

5. Fotball

6. Tilrettelagt fotball

7. Håndball

8. Tilrettelagt håndball

9. All-Aktivitet

10.Bordtennis

11.Boxing

12.Badminton

13.Ski
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1. Hovedstyret 
2. Bane & Hall komite 2019. 
 
Komiteen har bestått av: 
 
Leder    Tore Cato Møretrø     (Fotball) 
Sekretær   Stig Arve Abrahamsen    (Badminton) 
Medlem   Tone Lommerud Hansen  (Håndball) 
Medlem   Audhild Ellefsen    (UH/allaktivitet) 
Medlem   Asbjørn Løddesøl   (Fotball) 
Medlem   Alf Morten Kaupang   (Fotball) 
 
Komiteen har hatt 8 møter gjennom året. 
 
Komiteen har ansvar for anleggene Ps Anlegg Arena, Hippen 
gressbane, Sør-løkka ballbinge, Imås løkka (3 nærmiljøanlegg) 
Naturmurhallen, Agder Økonomi løkka, klubbhuset og det vi 
kaller kampsporthallen. Imenes skytterlag er i full drift med sin 
skytebane i etasjen over kampsporthallen.  
PS Anlegg AS er nå ferdig med å heve grunnen i Holla til den nye 
9 er kunstgress banen. Den skal etter planen stå ferdig til bruk 
17 mai i år 
Det er ansatte i IFO som har ansvaret for vask av anlegget.  
Anlegget vårt er i god stand og vedlikehold utføres fortløpende. 
Teknisk fungere anlegget også tilfredsstillende, men det pågår 
jevnlig små forbedringer for at ting skal fungere enda bedre. 
Seniorene Jan Ivar, Reidar og Jan hjelper med å holde orden, 
bygge og reparere ting.  Jan hjelper også med å kjøre avfall ved 
behov ut til Østerhus. 
Ved drift av banene så er jo vinter vedlikeholdet den største 
utfordringen. Men vi er fortsatt godt rustet så lenge vi har 2 
traktorer med bra utstyr. Det er også en flott gjeng som står klar 
når snøen kommer. 
 
Følgende står på liste i brøyte gjengen:  
Arild Thomassen, Torfinn Johansen, Jan Ivar Gabrielsen, Vidar 
Lonebu, Thorbjørn Eskedal, Thor Svendsen, Asbjørn Løddesøl 
Tore Cato Møretrø og Alf Morten Kaupang. 
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Ved samlinger som skolen har, eller andre arrangementer hvor 
det kreves tribuner i hallen må vi trille de ut før og tilbake etter 
arrangement. Dette krever 4-6 personer for å gjøre denne 
jobben. Arild og Jan Ivar har bidratt til dette sammen med 
Driftsansvarlig. 
 
Oppgraderinger: 
Vi har i løpet av 2019 montert kameraovervåkning i og utenfor 
hallen. 
Loftstue er blitt oppgradert med sofa, gulvteppe, maling, 
Biljardbord, kosekrok og Tv med tilhørende Playstation med FIFA 
spill. 
Wifi anlegget er forbedret i alle deler av byggene  
Nytt redskap for vedlikehold av kunstgressbanen (til traktor)  
Ny infoskjerm ved hovedinngang 
To nye varmepumper i Storstue og på loftet. 
Vi har også hatt brannvesenet på besøk ta det tok fyr i en 
elektrisk kontakt i ventilasjonsanlegget over storstua. 
Vi er også på grunn av anleggets størrelse og bruk blitt definert 
som et særskilt brannobjekt av Brannvesenet. Dette innebærer 
at vi årlig blir kontrollert på at alt er etter forskrifter 
Pumpe til vannet som strømmer under PS stadion er blitt byttet 
ut i sommer. 
 
Følgende er planlagt gjennomført i 2020: 
Male alle ganger i klubbhus fra kjeller til loft. 
Bygge ny veranda over inngang 
Oppgrader/ bygge om kiosk i hallen. 
Øke lager kapasiteten med et bygg over garasjen 
 
I Mai 2020 ser vi frem til å være ferdig med enda et prosjekt i 
Imås. Da står som nevnt en ny fotballbane klar til bruk for våre 
fotballspillere på den andre siden av veien. Så blir det spennende 
å se om fremtiden bringer oss flere nye prosjekter.. 
 
 
 
 
Tore Cato Møretrø 
Leder 
 
Bane & Hall komite 

 

 
Bjørn Helge Igland 
Leder   

4. ORIENTERING 
 
Sett inn egen fil 
 

5. FOTBALL 
 
 
Lag 
Fotballgruppa har bestått av spillere fordelt på følgende lag: 
 
UH- lag  
Jenter 2011/2012 (Imås Amazon) 
Jenter 2010 (Imås Amazon) 
Jenter 2008/2009 (Imås Amazon) 
Jenter 2006/2007 (Imås Amazon) 
Jenter 2004/2005 
 
Gutter 2012 
Gutter 2011 
Gutter 2010 
Gutter 2009 
Gutter 2008 
Gutter 2007 
Gutter 2006 (Imås/ Lia) 
Gutter 2004   
Junior 
A-lag 
B-lag 
 
 
Styret 
Styret har bestått av følgende: 
Alf Morten Kaupang leder  
Merete Lie Seland nestleder 
Siw Penny Silvik  sekretær 
Merethe Gabrielsen  styremedlem 
Gisle Winsents styremedlem  
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Tore Cato Møretrø 
Leder 
 
Bane & Hall komite 

3. ALLIDRETT

Organisasjon: 
Leder:    Bjørn Helge Igland 
Kasserer:    Glenn Løyte 
Styremedlem:    Ken Andre Vevelstad 
Sekretær:  Kristine Frivoll Igland 

Medlemstall 
32 

Aktiviteter 
I 2019 har vi hatt aktiviteter i gymsalen. 

Vi har en grupper, 2-6 åringer trening mandag. Alldretten har 
økt medlemsantallet sitt i år, så det er stor pågang og det er 
stadig folk som er interesserte.  

Trenere 
Vi har engasjerte foreldre. 
Vi har ingen som trener, alle har ansvar for at egne barn leker 
fint sammen med andre. 

Materiell 
Ingen nye leker er kjøpt inn. 

Økonomi 
Allidrett har god økonomi?. 

Styremøter 
Leder har ikke hatt styremøte i allidretten siden han tok over 
høsten 2018 
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IMÅS ORIENTERING 

 
 

 

ÅRSMELDING 2019 FOR IMÅS ILs O-GRUPPE 
Vedtatt på o-gruppas årsmøte 10.02.2020 
 
Styre og tillitsvalgte 2019 
  På valg 
Leder Karl Jørgen Songedal 2019 2020  
Sekretær Jan Petter Laugen  2020  
Kasserer Karl Jørgen Songedal 2019  2021 
Kartleder Jan Petter Laugen  2020  
Aktivitetsleder Terje Urfjell  2020  
VDG-leder Kristen Daland 2019  2021 
Turorientering Trond Wirak  2020  
Teknisk leder Per Kristian Tømt 2019  2021 
 
Valgperioden for hver funksjon er normalt to år. Karl Jørgen Songedal ble imidlertid i 2019 gjenvalgt som 
leder for ett år.  
 
Generelt 
Det har vært avholdt ett styremøte siden forrige årsmøte. Virksomheten er for øvrig blitt organisert i prosjekter 
av enkeltpersoner eller prosjektgrupper nedsatt etter behov. 
Beste resultat som ble oppnådd av en Imås-løper i 2019 var Kari Timenes Laugens seier på mellomdistansen 
under veteran-VM i Latvia. For denne prestasjonen ble hun tildelt Aust-Agder o-krets bragdpokal. 
Aust-Agder o-krets ble for øvrig avviklet ved årsskiftet, da den nye Agder o-krets ble etablert som en fusjon av 
de to tidligere Agderkretsene. 
Det har vært god oppslutning om rekrutteringsopplegget, trolig fordi vi har lagt de fleste samlinger til ett og 
samme møtested på Myråsen. 
 
Representasjon 
Terje Urfjell har vært styreleder i AAOK i 2019. Karl Jørgen Songedal har representert o-gruppa i Imås’ 
hovedstyre.  
 
Medlemsoversikt pr. 31.12.2019 

 Kvinner Menn I alt 
  Alder 0-19 20- Sum 0-19 20- Sum  
Antall 3 15 18 4 21 25 43 
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IMÅS ORIENTERING 

 
 

Imås’ o-gruppe Årsmøte 10.02.2020 

 

Økonomi 
O-gruppas økonomi er god. Dette gjør det mulig å satse på nye kartprosjekter og aktivitetstiltak. Barn og 
ungdom får dekket all startkontingent. Vi har kjøpt inn løpstrøyer til nybegynnere og andre som trenger ny. 
 
Rekruttopplæring og treningsløp: 
Rekruttopplegget i 2019 har vært fokusert rundt Myråsen, der vi fikk nytt kart i 2018. Vi startet året med en 
planlagt serie på 4 rekruttløp – alle med start fra ballbingen i sentrum av Myråsen boligområde. Vi hadde 
kontakt med velforeningen i Myråsen på forhånd og vi satte opp plakater på alle postkassestativer i 
boligområdet. Dette gav god oppslutning. Deltakerantallet som er oppgitt i tabellen utgjør kun rekrutter i 
alderen ca. 8 – 15 år. 
Etter at de fire planlagte løpene på våren var over, var det åpenbart at vi måtte fortsette, gitt den store 
deltakelsen vi hadde hatt til da. Vi fortsatte med 3 rekruttløp til – pluss Imåsdagen i august. Imåsdagen er en 
fin arena for å vise fram orientering i trygge omgivelser – på skoleplassen på Landvik skole. 
Det har kun vært ett treningsløp for voksne i 2019. Det var et nattløp i oktober, som ble arrangert som del av 
en spontan nattkarusell som ble avtalt mellom klubbene i Arendal og Grimstad på høsten. Ca. 15 deltakere 
var med på dette nattløpet, som gikk i utfordrende terreng på Østerhuskartet med startsted i Gunder 
Danielsens vei. 
 

Dato Tidspkt Navn på løpet Arrangør Deltagere 
25.apr Kl 18.00 Rekruttsamling, Myråsen Terje og Per Kristian 15 
09.mai Kl 18.00 Rekruttsamling, Myråsen Terje, Per Kr, Karl J 24 
16.mai Kl 18.00 Rekruttsamling, Myråsen Terje, Per Kr, Kjell 17 
23.mai Kl 18.00 Rekruttsamling, Myråsen Terje og Per Kristian 11 
06.jun Kl 18.00 Rekruttsamling, Myråsen Terje og Per Kristian 14 

26.aug Kl 18.00 Imåsdagen ved Landvik skole Per Kristian og Karl J Mange 
05.sep Kl 18.00 Rekruttsamling, Myråsen Terje og Per Kristian 12 
19.sep Kl 18.00 Rekruttsamling, Prestegårdskogen Per Kristian 15 

Stor takk til alle bidragsytere til årets opplegg! 
 
Trening: 
Det har ikke vært noe organisert treningsopplegg for o-gruppa i 2019, ut over rekruttopplegget som er 
beskrevet over. 
 
Tidtaking og Ocad: 
O-gruppa har en bærbar PC (Lenovo Thinkpad). PCen er utstyrt med programvare for EQ Timing (for 
tidtaking) og Ocad (for tegning av kart og planlegging av løyper). Terje Urfjell oppbevarer PCen og har 
kompetanse på EQ Timing og Ocad på det nivået som er nødvendig for vårt bruk. Han er tilgjengelig om noen 
har ønske om opplæring i programvaren, og PCen er tilgjengelig for løypeleggere og de som skal utføre 
resultatservice under våre o-arrangementer. 
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IMÅS ORIENTERING 

 
 

Imås’ o-gruppe Årsmøte 10.02.2020 

 

Løpsarrangementer: 
O-gruppa har i 2019 hatt ansvar for følgende terminfestede arrangementer, i tillegg til rekruttopplegget: 

Arran-
gement 

Dato Kart Sted Løpsleder Løypelegger E-timing Antall 
deltagere 

AAOK-karu-
sellen løp 8 

Onsdag 
12.06. 

Ågreheia Barnehagen 
i Myråsen 

Karl Jørgen 
Songedal 

Kristen Daland Harald Øverås 56 

KM stafett Søndag 
01.09. 

Østerhus Morviga Per Kristian 
Tømt 

Terje Urfjell Harald Øverås 
og Terje Urfjell 

106 

 
Kartarbeid: 
Planlegging av arbeidet med nykartlegging av Omre, mellom FV 420 og Engekilen, er påbegynt. Området 
dekker et areal på ca. 4,0 km2. Ekv. 2,5 m.  
Terje har lagt til rette grunnlag for og synfart det meste av et nytt sprintkart over Grimstad sentrum. 
Vi har avtale med Grimstad kommune om gratis grunnlagskart med laserskannede høydekurver, veier, 
bebyggelse og eiendomsgrenser for alle disse områdene, men det kan være aktuelt med supplerende 
konstruksjoner av vegetasjon, stier, steiner og andre elementer basert på flyfoto. 
Alle våre kart som er gitt ut i digitalt format, er nå lagt ut på klubbens nettsider til fri avbenyttelse for enhver 
som er interessert. Også skolekartene ligger ute, slik at skolene selv skal kunne benytte seg av disse kartene. 
Skolekartene ligger dessuten på nettstedet skoleorientering.no. Her er det også et enkelt tegneverktøy som 
skolene kan benytte til planlegging av orienteringsaktiviteter. 
 
Grimstad turorientering - "Skaulofferen" 
Skaulofferen var klar til salg lørdag 30. mars og vi avsluttet sesongen 22. september. Riktig nok ble mange av 
postene tatt inn langt senere. 

Salgssted Solgt Inntekt 
  Konvolutt Klippekort   

  kr. 150 kr. 20   

Cirkel K 40 4 6080 

Esso 40 1 6020 

Express barneidrett 3 
 

450 

Igland garasjene 4 2 640 

Intersport 22 3 3360 

Turistkontoret 8 0 1200 

Tur-O nett 10 
 

1500 

Sendt i posten 2 
 

300 

Totalt 129 10 19550 



19

 

 
IMÅS ORIENTERING 

 
 

Imås’ o-gruppe Årsmøte 10.02.2020 

 

 
Innmeldte poeng  

7 Bronse (2 stk) 
6 Sølv (1) 

31 Gull 
51 Totalt 

25 års (1 sk) 
  
2 bronseplakett + 1 sølvplakett. 
6 deltakere som ikke har oppnådd 100 poeng. 
51 deltakere har rapportert inn via nettsidene eller ved innsendelse av klippekort. 
  
10 stk har bestilt tur-o opplegg gjennom nettsidene og betales til oss fra orienteringsforbundet. 
4 konvolutter og 2 ekstra klippekort ble kjøpt via Iglandgarasjen som et velferdstiltak. 
2 konvolutter ble bestilt på nettet og sendt i posten. 
3 konvolutter ble solgt på Express sin barneidrett.  
Totalt 129 konvolutter og 10 ekstra klippekort solgt. 
9 turpakker og 1 tur, men for vårt vedkommende så er dette det samme. 
 Vinnere av de to premiene, trukket ut blant de 51 innsendte klippekortene/Nettinnmeldinger, ble: 

Sander Hodnebrog Fuhr, Lillemyr 2B, 4879 Grimstad - 247 poeng og Sølv 
Steinar Watne, Solberg 111, 4885 Grimstad - 50 poeng 

Skaulofferen ble også i 2019 arrangert i samarbeid med IL Express’ o-gruppe og Børre Olsen i FMU. 
 
Materiell: 
Det fins løpsdrakter og noen overtrekksdrakter for salg på lageret. På lageret ligger også lagstelt og et 
lettvektstelt som er til fri avbenyttelse, og er lett å ta med på løp. 

Hos Erling Lauvrak på Rosholt har o-gruppa et lager av større arrangementsmateriell, plater, oppslagstavler, 
trepåler, justert trevirke o. l. 

Klubben har noen få EMIT-brikker til utlån. Disse er kjøpt inn til bruk i rekrutteringsaktiviteter. I tillegg har vi 
MiniTimeRecorder (MTR) og ca. 55 EMIT postenheter uten bukker. EKT-utstyret er beregnet til bruk ved egne 
arrangement. Vi har også PC med programvare for Ocad og EQ Timing, se under avsnitt Tidtaking og Ocad.  
Annet EKT-utstyr (postbukker og MTR) lånes ut fra idrettskretsens kontor på Stoa. Kretsen låner også ut 
EMIT-brikker til løpsarrangører, og disse brukes primært til terminfestede arrangement. Mer om dette på o-
kretsens hjemmeside http://orientering.no/kretser/aust-agder/. Ekstra startklokke kan lånes fra kommunen. Alt 
dette utstyret lånes ut gratis etter behov.  
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IMÅS ORIENTERING 

 
 

Imås’ o-gruppe Årsmøte 10.02.2020 

 

Resultater: 
WMOC sprint: W70A Kari Timenes Laugen, 5. plass. 
WMOC sprint: M75A Jan Petter Laugen, 43. plass.  
WMOC mellomdistanse: W70A Kari Timenes Laugen, 1. plass. 
WMOC langdistanse: W70A Kari Timenes Laugen, 12. plass. 
NM langdistanse: H21 Viggo Molund 34. plass. 
NM mellomdistanse: D21 B-finale Vilde Brabrand Urfjell 18. plass, H21 B-finale Viggo Molund 23. plass, Terje 
Urfjell 30. plass. 
NM stafett: H17 Imås IL (Viggo Molund, Sigurd Daland, Tarjei Nicolaisen) 67. plass. 
Veteranløpet AAOK: D35 Kari Timenes Laugen, 1. plass, Anne Karin Stigemo, 2 plass, Ingeborg Bøbel, 3. 
plass, H40 Jan Petter Laugen, 2. plass.  
KM langdistanse: H15-16 Henrik Andreas Tømt, 1. plass, D21 Vilde Brabrand Urfjell, 2. plass, H21 Viggo 
Molund, 2. plass. 
KM mellomdistanse: H21 Per Kristian Tømt, 1. plass. 
KM sprint: D13-14 Sandra Sofie Tømt, 1. plass, H21 Per Kristian Tømt, 2. plass 
KM natt: H15-16 Henrik Andreas Tømt, 1. plass. 
KM stafett: H17 IL Imås, 3. plass (Tarjej Nicolaisen, Magnus Gautefall Nicolaisen, Kjell Sandåker). 
SM langdistanse: D13-14 Sandra Sofie Tømt, 1. plass, H15-16 Henrik Andreas Tømt, 2. plass. 
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Bjørn Helge Igland 
Leder   

4. ORIENTERING 
 
Sett inn egen fil 
 

5. FOTBALL 
 
 
Lag 
Fotballgruppa har bestått av spillere fordelt på følgende lag: 
 
UH- lag  
Jenter 2011/2012 (Imås Amazon) 
Jenter 2010 (Imås Amazon) 
Jenter 2008/2009 (Imås Amazon) 
Jenter 2006/2007 (Imås Amazon) 
Jenter 2004/2005 
 
Gutter 2012 
Gutter 2011 
Gutter 2010 
Gutter 2009 
Gutter 2008 
Gutter 2007 
Gutter 2006 (Imås/ Lia) 
Gutter 2004   
Junior 
A-lag 
B-lag 
 
 
Styret 
Styret har bestått av følgende: 
Alf Morten Kaupang leder  
Merete Lie Seland nestleder 
Siw Penny Silvik  sekretær 
Merethe Gabrielsen  styremedlem 
Gisle Winsents styremedlem  
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Asbjørn Løddesøl  styremedlem 
Kathrine Finstad Aas styremedlem 
Oddbjørn Aas  styremedlem 
Odd Magne Havaas styremedlem 
 
I tillegg har styret gjennom de siste årene dannet følgende 
undergrupper: 
 
Sportslig Utvalg: Oddbjørn Aas (leder), John Åge Mjåland, Anita 
Smedsrud, Jan Asle Gustavsen, Kennet Hansen og Robert 
Smådal, Heidi Sørvåg, Espen Bjellerås, Geir Arne Gundersen 
Foreldreforening: Silje Carlsen, Maria Martinsson Haugenes og 
Gunn Spikkeland Hansen. 
Sponsorgruppe: Bård Skråning (leder) Alf Morten Kaupang, 
Steffen Stie Eriksen, Gisle Winsents, Reidar Sandkleiv og Trine 
Bentsen  
 
 
Styrets arbeid 
 
Styret har avholdt 4 styremøter i 2019 + 5 møter med SU. 
 
Styret har hatt stort fokus på god kontroll på økonomien i 2019, 
og gruppa har i dag god økonomi. Med velfungerende SU, 
foreldreforening og sponsorgruppe, blir jobben til styret mye 
enklere. Sponsorgruppa er med på å få inn gode inntekter. Vi er 
også heldige og har lav leie av banen pga dette. 
 
Geir Arne Gundersen, som begynte som spillerutvikler i 20% i 
november 2018, jobbet tett med lagene og ønsket et godt 
samarbeid mellom disse, den tiden han var ansatt. Han sluttet i 
november 2019. Styret og SU har derfor den siste delen av året 
jobbet med å finne ny spillerutvikler. 
I 2019 har også samarbeid mellom Imås og Amazon vært på 
agendaen. Det har vært et godt samarbeid, men det er store 
muligheter for ytterligere forbedringer. 
 
Styret har arrangert dugnader med dorullsalg, hvor alle spillere 
solgte min. 4 sekker hver i to runder. Dette har innbrakt gode 
inntekter til fotballgruppa.  
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Kioskvogn har vært en suksess i 2019. Foreldre har holdt vognen 
åpen flere dager i uka i kampsesongen. Dette har skapt mye liv 
på banen, samt mulighet for lagene å skaffe dugnadsinntekter.  
 
Styret har sammen med SU og foreldreforeningen stått for 
planlegging av arrangementer igjennom året. 
 
Arrangementer 
Fotballgruppen har stått for følgende arrangementer:  
 
Juni. 
Miniturnering – samarbeid med bla. Jerv, Lia, Express, Rygene, 
Hisøy og Øyestad. Her er det et yrende liv og mange blide og 
fornøyde små fotballspillere.  
 
August 
Imås dagen – alle gruppene er med denne dagen. 1. klassene er 
spesielt invitert, og mange skrev seg opp som nye fotballspillere.  
 
November 
Den årlige tradisjonen: «Intern- turneringa» 2019, ble 
gjennomført 2.november. Kampene ble spilt i Naturmurhallen. 
Dette ble en kjempe dag. Fra 1 klassinger til, UH og A-lag så ble 
dette en hyggelig dag for alle. 
 
Årsavslutningen, med utdeling av pokaler til alle spillerne, ble 
feiret i Naturmurhallen, fredag 29. november. Det ble også i år 
servert grøt. Det var mandel i grøten, med imåsluer sponset fra 
Sport1 som premier. Det var også loddsalg og utdeling av 
blomster til trenere og oppmenn. 
 
 
Årsmelding fra sponsorgruppa 
 
Gruppa har hatt 4 møter i løpet av året. Gruppa har vært effektiv 
mellom møtene og har fornyet ca 30 avtaler i løpet av året. Vi 
har for tiden 110 sponsorer med stort sett 3 års avtaler. Dette 
utgjør ca 1.000.000 kr i året. Dette er utrolig bra. på våren ble 
det brukt en del tid på å finne ny leder av sponsor gruppa.  
På våren har gruppa bestått av Alf Morten (leder) Gisle, Steffen, 
Reidar og Trine som holder styr på kontraktene. I mai var vi så 
heldig at Bård Gunnar Skråning (eks kasserer i HS ) sa ja til å 
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lede sponsorgruppa fra høsten av, noe vi alle er meget fornøyd 
med. Vi har så mange muligheter med den sponsor massen. Det 
er utrolig viktig å ta vare på disse støttespillerne. Målet for 
gruppen er å skape gode relasjoner med sponsorene våre. 
Og med Bård på laget som ny leder så fikk vi endelig i gang en 
happening. 
Siste torsdag i november arrangerte sponsorgruppa et stort 
julemiddag-event for alle våre sponsorer. Målet vårt var å gi noe 
tilbake til alle våre viktige sponsorer og samtidig skape en 
møtearena sponsorene imellom, og mot klubben selv. Etter en 
omvisning av det sportslige anlegget med Alf Morten Kaupang 
fikk vi en hyggelig kveld i storstua med servering av fantastisk 
julemat og gode foredrag under Bård Gunnar Skrånings ledelse. 
Sparebanken Sør ved Næringssjef Asbjørn Udjus holdt 
hovedsponsorforedraget og fortalte om den solide utviklingen til 
banken vår, mens Sveinung Hovstad regionsdirektør i 
Innovasjon Norge holdt et solid innlegg om hvilke muligheter 
våre lokale bedrifter har til å få økonomiske bistand fra statlige 
fond til å utvikle og realisere kreative og risikofylte 
forretningsideer. Det ble bra engasjement og mange spørsmål 
fra salen. Etter en stor takk fra Imås til alle våre sponsorer, med 
klar beskjed om hvor stor pris både vi og alle utøvere setter på 
alle deres bidrag, så ble det tid og rom også for sosialt samvær 
og meningsutvekslinger. En veldig fin kveld som ikke hadde vært 
mulig uten den gode og stødige servering fra Trine Bentsen og 
IFO. Det var i overkant av 30 sponsorer som hadde møtt opp for 
kvelden – og det er en oppslutning vi er veldig godt fornøyde 
med på vår første sponsor event.  
Planlegging av nye event for 2020 er allerede gått i gang. 
Gruppa trenger absolutt flere personer. Et par av medlemmene 
av gruppa ønsker avveksling og tre ut av gruppen. Så en 
rekrutering av 3-4 personer bør prioriteres i 2020. 
 
 
Alf Morten Kaupang                                                     Bård 
Gunnar Skråning 
Eks.Leder                                                                         
Leder 
 
 
 
 



25

 

 
 
 
 
Årsmelding fra Sportslig Utvalg (SU) 
 
Sportslig utvalg har i 2018 bestått av: Jan Asle Gustavsen, Anita 
Smedsrud, Kenneth Hansen, Robert Smådal, John Åge Mjåland, 
Esben Bjellerås, Heidi Sørvåg Foss, Oddbjørn Ås 
 
Sportslig Utvalg 
Året 2019 har vært et litt utfordrende år for Sportslig Utvalgs 
 
Det har vært avholdt 4 SU møter og 5 SU/Styre møter i 2019  
En av grunnen til det var blant annet at vi «mister» 
Spillerutvikler ( Geir Arne Gundersen) i November og trener for 
Juniorlaget (Tobbias Birkedal) til ferien. 
Det er ikke enkelt å finne nye trenere til klubben og spesielt 
vanskelig blir det nå dette måtte på plass i midten av sesongen, 
men vi klarte å få på plass trenere slik at høst sesongen ble 
avviklet på en god måte. 
Vi også startet prosessen med å søke etter ny(e) spillerutvikler i 
November. 
Klubben ønsker å ansette en Trenerutvikler og 2 spillerutviklere i 
en mindre stillings brøk. 
Med å engasjere flere personer i mindre stillinger, gjør vi oss 
mindre sårbare når en velger å avslutte sitt engasjement. 
Spillerutvikleren er «på plass» mens vi fremdeler mangler 
trenerutvikleren.     
Nye trener kontrakter er signert og enkelte kontrakter er 
videreført. 
Samarbeidet med Amazon. 
Vårt samarbeid med har ikke fungert så godt som vi kunne 
ønske det i 2019. 
Vi hadde et angående samarbeide utfordringene i Oktober / 
November og fulgte det opp med et møte nå i januar, dette vi bli 
fulgt opp videre i 2020. 
Vi har total ca 120 jenter i fotballen fordelt 50/50 mellom 
klubbene. 
Det er spesielt rekruteringen fotball jenter som vil bli vårt fokus 
for 2020.  
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Kvalitetsklubb  
Jobben med å bli kvalitetsklubb har ikke blitt prioritert høyt nok i 
2019.  
Vi har fremdeles mye arbeid foran oss før vi blir en kvalifisert av 
NFF som en kvalitetsklubb. 
 
 
Årsberetning Materialforvalter 

 

Det har vært jevn utskiftning av fotballer og annet 

forbruksmateriell i 2019, det ble annet kjøpt inn små fotballmål 

og frisparkfigurer 

Ved innlevering av drakter så viser det seg at en del av lagene 

fremdeles klarer å "miste" drakter, dette må vi få bedre kontroll 

på. 

Det har også vært utskiftning av sponsorer på draktene. 

Vi handlet utstyr hos Scantrade for ca 205' + pluss det vi hadde i 

sponsorpakka for innkjøp i 2018. 

 

Mvh 

Jan-Asle 

Materialforvalter Imås 

 
Årsmelding fra foreldreforeningen 
 
 
Foreldreforeningen 2019 har i år bestått av: 
Silje Carlsen, Maria Haugnes og Gunn Spikkeland Hansen. 
Vi har et sterkt ønske om å få minst et medlem til. 
 
I 2019 har vi vært med på følgende arrangementer: 

 Miniturnering 
 Imåsdagen 
 Superlørdag  
 Internturnering 
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 Årsfesten 
 
Foreldreforeningens oppgaver har vært følgende: 
Sette opp dugnadslister til rydding /kiosk/Levering av kaker / 
vaffelrøre etc 
Handle inn varer 
Ordne med vekslepenger og evt betalingsautomat 
Lage oppgjørsskjema og levere agder økonomi 
Sette inn kontanter i banken 
Telle brus og kaffe i forkant og gi beskjed til Trine om noe må 
handles 
 
Foreldreforeningen 
Silje Carlsen 
  
 

6. TILRETTELAGT FOTBALL 
 
Tilrettelagt fotball i Imås sesongen 2019 
Laget har bestått av våre trofaste spillere som kommer på 
trening hver tirsdag fra april til oktober. Vi trener på PS Anlegg, 
eller Agder Økonomi Løkka. Vi har også vært inne og prøvd 
styrkerommet en gang i løpet av høsten. 
  
Laget har bestått av Kjell, Ib Emil, Thomas, David, Lars Inge, 
Pos Her og Anders.  
 
Vår årlige vennskapskamp mot a-laget til Jerv ble spilt 
4.september på Levermyr kunstgress.. En kamp som begge lag 
nå gleder seg til hvert år. Levermyr var fylt av ekte idrettsglede, 
gode fotballprestasjoner, flotte mål og fantastisk stemning. Det 
ble en jevnspilt kamp mellom to lag som var en mix av Imås- og 
Jerv- spillere. En minnerik kamp for guttene på begge lag, jeg er 
usikker på hvem som syntes dette er gøyest. Takk for at vi får 
komme! 
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Kristoffer Tønnessen har vært hjelpetrener og vikar. 
 
Takk for en flott sesong, god innsats og fantastisk idrettsglede!  
Trener og lagleder  
Marianne Tønnessen 
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7. HÅNDBALL 
.  
Se eget bilag. Ta bort første siden 
 ÅRSRAPPORT FOR GRIMSTAD 

HÅNDBALL 2019 

 

Grimstad Håndball er inne i sin 14. sesong som et samarbeidslag mellom håndballgruppene 
Lia IL og Imås IL.  

Samarbeidets mål oppnås gjennom at det er mange håndballspillere i Grimstad som får et 
godt håndballtilbud.  Fordelt på de to klubbene er det pr. 5.januar 2020 slik: 80 i Lia IL og 95 i 
Imås IL. Gruppeledere fra de 2 klubbene er som følger:  

Lia IL – Lene Beisland   
Imås IL – Tone Lommerud Hansen 
 
Vi har spillere fra J/G 6 til J15. I tillegg har vi et damelag i 5. divisjon og et damelag i 
bedriftsserien. Vi jobber med å beholde spillere slik at vi kan ha lag i alle de ulike 
aldersgruppene. Vi merker at det er litt frafall når de kommer opp i 13-14 års alderen. 

Vi har også startet opp lag for de yngste aldersgruppene, men skulle ønske at det var enda 
flere 1.klassinger som hadde startet. Og vi tilbyr trenerkurs for de som ønsker det.  

Trenere og oppmenn gjør en strålende jobb for håndballgruppa. Det er en stabil trenergjeng 
som har gode håndball kunnskaper, lederegenskaper, de er positive, engasjerte og de ønsker 
å gjøre en god jobb for klubben. Tusen takk for den viktige jobben dere gjør for våre spillere 
hver uke. Trenerne har også videreført samarbeid på tvers av aldersgruppene. Det er 
positivt. Men vi er alltid på leting etter flere trenere, da det er vanskelig å få tak i nye 
ildsjeler. 

I 2019 har styret vært stabilt og innarbeidet. Styret har hatt jevnlige møter gjennom hele 
året. Vi har fått inn Nina Skaregrøm Eskedal som kasserer og Jenne Marie Sundsvold Lindstøl 
som nestleder.  

Alle som spiller for Grimstad håndball må være medlem i Imås IL eller Lia IL, og de må 
forholde seg til dugnader og krav som den enkelte klubb stiller.  

Idrettslag drives gjennom frivillig arbeid, og det er viktig at alle er med og bidrar i positiv 
retning. Det er viktig at spillere skiller mellom tre ulike typer dugnad: for laget som de spiller 
på, for Grimstad Håndball og for idrettslaget de er medlem i. Det er også viktig at begge 
klubbene er nøye med å kreve inn kontingent og at håndballspillerne blir en del av 
dugnadsgjengen i klubben.  
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Naturmurhallen bruker vi for noen av de yngre lagene som ikke bruker klister, da de ønsker 
at det skal være en klisterfri hall. Vi bruker da også Holvikahallen og Vikhallen å trene i. 
Vikhallen er også vår hjemmearena på kamper og turneringer. 

Vi har i løpet av året hatt mange flotte arrangement i Vikhallen. Det har vært mye 
håndballglede, flotte scoringer, taklinger i forsvar, supre redninger, godt lagspill, seirende 
kamper og tapte kamper. Det har vært mange på tribunen som heier med oss i medgang og 
motgang.  

Alle lagene har vært gode til å ha kiosk på hjemmekampene. Dette gir god inntekt til 
gruppen vår.  Vi har også fått vår egen Vipps som fungerer bra.  

Facebook blir brukt som kommunikasjonsmiddel i alle gruppene våre. Her blir beskjeder gitt, 
og det er oppdateringer på kamper. Nettsiden vår har lagt litt nede, men vi har planer om å 
få den opp å gå igjen. Den skal være litt tidløs, men samtidig inneholde de nødvendige 
opplysningene folk trenger.  

På 17. mai hadde vi et veldig bra oppmøte til borgertoget. Det var liv og røre fra start til 
slutt. Da så vi tydelig at vi er mange engasjerte spillere og foreldre. Helt topp at trenerne 
stiller opp og engasjerer spillerne.  

Grimstad håndball har fått 6 stk dommere som viser seg godt fram. Dem vil nå begynne å 
dømme kamper høyere oppe i seriespillet. Vi har flere kampveiledere som dømmer når vi 
har våre egne arrangementer og som også har fått tilbud om å dømme for andre klubber. 
Ettersom vi er mange spillere, kreves det at klubben stiller med 4-5 dommere.  

 

Styret for 2019-2020 
Leder Jan William Idalen 
Nestleder Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 
Kasserer Nina Skaregrøm Eskedal 
Sportslig utvalg Jørgen Harring  
Styremedlem  Ann Elise Mostad 

Tone L. Hansen 
Vara medlem Jens Christian Schou Knutsen  
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Naturmurhallen bruker vi for noen av de yngre lagene som ikke bruker klister, da de ønsker 
at det skal være en klisterfri hall. Vi bruker da også Holvikahallen og Vikhallen å trene i. 
Vikhallen er også vår hjemmearena på kamper og turneringer. 

Vi har i løpet av året hatt mange flotte arrangement i Vikhallen. Det har vært mye 
håndballglede, flotte scoringer, taklinger i forsvar, supre redninger, godt lagspill, seirende 
kamper og tapte kamper. Det har vært mange på tribunen som heier med oss i medgang og 
motgang.  

Alle lagene har vært gode til å ha kiosk på hjemmekampene. Dette gir god inntekt til 
gruppen vår.  Vi har også fått vår egen Vipps som fungerer bra.  

Facebook blir brukt som kommunikasjonsmiddel i alle gruppene våre. Her blir beskjeder gitt, 
og det er oppdateringer på kamper. Nettsiden vår har lagt litt nede, men vi har planer om å 
få den opp å gå igjen. Den skal være litt tidløs, men samtidig inneholde de nødvendige 
opplysningene folk trenger.  

På 17. mai hadde vi et veldig bra oppmøte til borgertoget. Det var liv og røre fra start til 
slutt. Da så vi tydelig at vi er mange engasjerte spillere og foreldre. Helt topp at trenerne 
stiller opp og engasjerer spillerne.  

Grimstad håndball har fått 6 stk dommere som viser seg godt fram. Dem vil nå begynne å 
dømme kamper høyere oppe i seriespillet. Vi har flere kampveiledere som dømmer når vi 
har våre egne arrangementer og som også har fått tilbud om å dømme for andre klubber. 
Ettersom vi er mange spillere, kreves det at klubben stiller med 4-5 dommere.  

 

Styret for 2019-2020 
Leder Jan William Idalen 
Nestleder Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 
Kasserer Nina Skaregrøm Eskedal 
Sportslig utvalg Jørgen Harring  
Styremedlem  Ann Elise Mostad 

Tone L. Hansen 
Vara medlem Jens Christian Schou Knutsen  
  

 

 

 
 
 
 

Ansvarsoppgaver: 
Sporslig utvalg Jørgen Harring sammen med styret 
Sponsor ansvarlig Jan William og Jenny 
Arrangement 
ansvarlig 

Tone L. Hansen 

Spiller avgift Ann Elise Mostad 
Innkjøp Jenny Marie Sundsvold Lindstøl og Jan William Idalen 
Kiosk  Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 
Kasserer Nina Skaregrøm Eskedal 
Regnskapsfører Norges Idrettsforbund v/ Agder Idrettskrets 
Draktansvarlig Jan William Idalen 

Enjoy ansvarlig Styret 
Håndballskolen Lene Beisland 
Dommerkontakt/ 
kampveiledere  

Jens Christian Schou Knutsen 

Hjemmeside  Jenny og Nina 
Kontaktperson 
Imås IL 

Tone L. Hansen 

Kontaktperson  
Lia IL 

Lene  Beisland 

 

Økonomi 
I håndballgruppen har vi grei økonomi. Vi handler inn draktsett til de som har manglet eller 
hatt utslitte sett. 

Vi har også handlet inn treningsutstyr som kan benyttes ved alternativ trening. Trenerne har 
fått nye bager med litt utstyr og litt treningstøy 

Vi ønsker å kunne utvikle både spillere og trenere og å tilby kurs, cuper, håndballskole og 
lignende. Håndballen betaler påmelding til to cuper i året for hvert lag. Dersom de ønsker 
flere kan de søke styret om dette.   

2019 har vi arrangert håndballskole i høstferien. 

Grimstad Håndball har fra høsten 2017 satt bort regnskapet til Norges Idrettsforbund v/ 
Agder Idrettskrets, dette fungerer litt dårlig da regnskap kommer veldig seint fra dem. 

Størrelsen på den økonomiske støtten vi får fra de to klubbene vi tilhører, blir justert ut fra 
antall spillere hver klubb har i Grimstad Håndball pr.1.januar. For 2019 var stønaden totalt 
185.000 kroner, og fra hver klubb slik: Imås: 80.000 kroner og Lia: 105.000 kroner.  Imås sin 
utbetaling kom litt seint i år, så det ligger ikke helt riktig regnskapsmessig. 

Vi har en spilleravgift på 300,-/500,- kroner for hver spiller i håndballgruppa. Dette har vi 
krevd inn høsten 2019. Nye spillere i januar betaler halv avgift for ut sesongen. 
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Lønn til trenere vil vi ikke øke, men vi ønsker å betale per trener og ikke per lag. Når vi har 
noen hjelpetrenere så vil de få et gavekort på kr 750,- som takk for jobben.  

Grimstad Håndball driver kiosken under våre arrangement i Vikhallen. Det betyr at vi har 
ansvar for innkjøp av varer, men det betyr også at vi får hele overskuddet selv.  Når det er 
flere kamper (turneringer) samme dag, brukes kiosk lokalene. Når det er enkeltkamper lager 
man sin egen kiosk i hallen. Det er viktig at man har kiosk under kampene, og vi i styret 
forventer at alle lag har dette. Vi ønsker at vi skal skape en hyggelig ramme rundt kampene. I 
år har alle lagene vært veldig gode til å holde kiosk, og vi ser at det er en god inntekt. 
Ulempen er at det har vært tyveri i håndball rommet vårt 3 ganger i høst/ vinter, så vi 
monterer inn ett fastmontert låsbart skap på veggen for å forhindre dette. Det ble til 
sammen stjålet ca kr 2100. 

Våren 2019 solgte vi Enjoy-bonusguider. Enjoy bøkene er godt innarbeidet nå, og de har gitt 
gode og helt nødvendige inntekter.  Dette er noe vi ønsker å fortsette med.  

Våre sponsoravtaler er helt nødvendig for budsjettet vårt, og vi er veldig takknemlige for de 
avtalene som er i boks. De avtalene vi har hatt de siste tre årene gikk ut 1. januar 2020. Vi 
har derfor reforhandlet avtalene med sponsorene, og fått avtale videre i tre år med Viking 
bad, Agder El- installasjon og Bjarnes håndverkstjenester. Sparebanken Sør avtalen er ikke 
godkjent enda. 

Vi i Grimstad håndball styre vil takke alle oppmenn, trenere, spillere og foreldre for den gode 
innsatsen som er gjort i 2019. Vi ser fram til et nytt år, og ny sesong sammen med dere. 

 

Grimstad 18.02.2020 

Jan William Idalen 

Leder i Grimstad Håndball 

 

 

 
 
 
 
 

Sportslig melding fra håndballgruppen. 

 
Vi er per 5 Januar   175 stk spillere. Fordelt med 95 fra Imås og 80 fra Lia. 

Vi har følgende lag Damer 5div, Damer bedrift, J15, J14, J13, J12, J11, J10, J9, J8, J7 og J6. 

Damer 5div. 

Har hatt et sportslig oppsving i høst, og ligger som nr 5 i divisjonen. 

Det er en gjeng på 17 spillere der alle er flinke til å stille på kamp og trening. 

Jens Christian Schou Knutsen og Geir Brynhildsen er trenere. 

Hilde Thorsen oppmann. 

Damer bedrift. 

Laget består av en liten men trofast gjeng som stiller på kamp og trening. 

Har gjort det bra i serien og ligger på topp i bedrifts serien. (i år igjen) 

Spillende trener er Marianne Gundersen. 

J15. 

Laget består av 10 spillere, så de er nødt til å låne spillere fra J14 laget til kamp og trening. 

Samarbeidet med J14 fungerer godt. 

Det er litt variabelt treningsoppmøte, men de er flinke til å stille på kamp. 

Jørgen Harring og Cato Berge er trenere. 

Michael Daub er keeper trener. 

Tone Lommerud Hansen er oppmann. 

J14. 

Laget består av 21 spillere. 

De fleste er ivrige, men forventer noe frafall etter sesongen. 

Laget har 3 lag i seriespill, 2 i bredde-serie og et i A-serie. 

Laget har gjort det ganske godt i seriene de er påmeldte i. 

Hege Cathrine Jørgensen og Rune Østreim er trenere. 

Sigrid Johnsen er oppmann. 
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Lønn til trenere vil vi ikke øke, men vi ønsker å betale per trener og ikke per lag. Når vi har 
noen hjelpetrenere så vil de få et gavekort på kr 750,- som takk for jobben.  

Grimstad Håndball driver kiosken under våre arrangement i Vikhallen. Det betyr at vi har 
ansvar for innkjøp av varer, men det betyr også at vi får hele overskuddet selv.  Når det er 
flere kamper (turneringer) samme dag, brukes kiosk lokalene. Når det er enkeltkamper lager 
man sin egen kiosk i hallen. Det er viktig at man har kiosk under kampene, og vi i styret 
forventer at alle lag har dette. Vi ønsker at vi skal skape en hyggelig ramme rundt kampene. I 
år har alle lagene vært veldig gode til å holde kiosk, og vi ser at det er en god inntekt. 
Ulempen er at det har vært tyveri i håndball rommet vårt 3 ganger i høst/ vinter, så vi 
monterer inn ett fastmontert låsbart skap på veggen for å forhindre dette. Det ble til 
sammen stjålet ca kr 2100. 

Våren 2019 solgte vi Enjoy-bonusguider. Enjoy bøkene er godt innarbeidet nå, og de har gitt 
gode og helt nødvendige inntekter.  Dette er noe vi ønsker å fortsette med.  

Våre sponsoravtaler er helt nødvendig for budsjettet vårt, og vi er veldig takknemlige for de 
avtalene som er i boks. De avtalene vi har hatt de siste tre årene gikk ut 1. januar 2020. Vi 
har derfor reforhandlet avtalene med sponsorene, og fått avtale videre i tre år med Viking 
bad, Agder El- installasjon og Bjarnes håndverkstjenester. Sparebanken Sør avtalen er ikke 
godkjent enda. 

Vi i Grimstad håndball styre vil takke alle oppmenn, trenere, spillere og foreldre for den gode 
innsatsen som er gjort i 2019. Vi ser fram til et nytt år, og ny sesong sammen med dere. 
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J13. 

Laget består av 16 spillere, der alle er motiverte for kamp og trening. 

Jentene trener godt og har stor fremgang. 

Laget ligger på 3plass etter halvspilt sesong. 

Geir Brynhildsen og Linn Torgersen er trenere. 

J12. 

Laget består av 11 spillere der 10 spiller kamp og en bare trener. 

Jentene har trent mye basis ferdigheter i høst, noe som viser fremgang på kampene. 

Ruben Olsen er trener. 

Ann-Elise Mostad (Merethe Helleland) er oppmann. 

J11 og J10. 

Sesongen begynte med 12 spillere på to årganger, det kom raskt 5-6 jenter til. 

Spilte i ett samlet 2009 lag, da vi var usikre på nivået i forhold til spill på stor bane. 

Men det var ikke noe problem, så nå er de delt inn i 2 trinn.  2008 og 2009 lag. 

Noen hospiterer opp og noen hjelper til ned hvis det trengs. 

Begge lagene har hatt en god utvikling og gjør det bra på turneringer. 

J9 og J8. 

Lagene består av 32 spillere og trener foreløpig sammen. 

Har litt liten plass og kort tid i hallen til så mange jenter. 

Treneren ønsker flere foreldre inn rundt laget, som kan gjøre treningene lettere. 

Lagene burde nok vurdere og dele seg inn mot neste sesong. 

Jentene er veldig ivrige og positive til treningene og turneringene. 

Elisabeth Stryken er trener. 

Jenny Lindstøl er oppmann og hjelpetrener. 

J6 og J7. 

Lagene er 38 spillere og trener sammen 1 time i uka. 

Det er en ivrig og flink gjeng som er motiverte for trening og turneringer. 

Det er alltid minst 3 trenere på treningene. 

Lene Beisland, Elin Mathilde Igland og Carl Thomas Duus. 

Tormod Karlsen er oppmann. 

 

Trenerne er flinke til å samarbeide om det skulle være noe, og spillere får prøve seg litt på et nivå 
over om de skulle trenge det. 

Alle lagene har trenere og oppmann, men noen ønsker foreldre inn for å hjelpe til på noen treninger. 

Vi føler vi kan gi trenere og oppmenn et godt tilbud, der de kan få gitt et godt tilbud til spillerne. 

Engasjementet er stort hos trenere og spillere, noe som skaper et godt utviklings miljø. 

Resultatmessig vinnes det flere kamper enn tidligere på alle nivåer, noe som igjen skaper entusiasme 
og glede gjennom hele gruppa. Dette bidrar til flere folk på tribunen og flere som stiller opp. 

Jobben som gjøres blir lagt merke til av andre lag, foreldre, trenere og dommere som bemerker at vi 
er blitt en bra klubb. 

 

Vi viderefører Grimstad håndball sine verdier. 

Mestringsfølelse for alle, spiller glede, lagånd og tilbud til alle. 

 

Jan William Idalen Leder. 

Jørgen Harring Sportslig Leder. 
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8.TILRETTELAGT HÅNDBALL 
 
Trening fast tirsdager fra 18.00 – 19.00. Vi er nå en fast gjeng på 12 

stykker som trener. Det er oppvarming med basketball, slik at alle blir 

gode og varme, og ikke sluntrer unna. Vi er med i serien. Der har vi tre 

tap, to uavgjort og fire seiere. I år har vi ikke poengsystem, så vi møter 

ikke de beste lagene i serien.  

Gleder oss til avslutning i Naturmurahllen i mars-måned. 

Hilsen trener Audhild. 

 

 

 

9.ALL-AKTIVITET 
 

Trening fast hver onsdag fra klokken 18.00 – 19.00 i Naturmurhallen er 

en trofast gjeng som stiller opp. Mye forskjellige aktiviteter som 

ballspill, erteposekasting, ringspill, dans og turn. Noen kommer for det 

sosiale og hjelper til oppa i storstua med å ta ned stoler og vaske 

bordene. Dette er også en fin aktivitet. Etter trening er det kveldsmat og 

kos, og det er fortsatt noe av det viktigste. Én gang i måneden har vi 

kake, da er det storjubel.  

Nytt år og nye muligheter. Vi gleder oss! 

Hilsen Lilli Marie og Audhild. 

 
 
 
 
 

 

For styret, Grimstad 06.02.2020  
Thomas Ravnå. 
 
11. BOXING 
 
Året 2019:  
 
Året 2019 for Boksegruppen har vært solid, med kontinuitet i 
den aktive medlemsmassen.  
Vi nådde fjorårets målsetninger om å delta på 10-12 
boksestevner og holde aktivtetsnivået der det må være.  
 
Av større stevner og meritter verdt nevne, har Imås stilt på 
følgende stevner med resultater:  
 

 Diplomserien Avslutning: Benjamin R.  kåret til stevnets 
og landets beste gutt ved sammenlagte poeng.  

 NM Ungdom og Junior: Keano N. med meritten Sølv.  
 Landsmesterskapet Diplom: Benjamin R. med meritten 

Sølv.  
 

 
 

Imås har også selv arrangert boksestevne i lokalene vi 
disponerer med stor skryt fra andre klubber, om satsningen og 
tilretteleggingen vi gjør for de yngre bokserne. Vi har som 
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10. BORDTENNIS    
 
1. Styret. 
Styreleder: Thomas Ravnå 
Nestleder: Tom Marius Beisland 
 
2. Medlemstall. 
Det har vært en liten økning i forhold til registrerte spillere og 
antall spillere som møter på trening siste året. Fra å ha vært 8 
faste spillere er det nå stabilt 10 spillere innom trening hver 
gang. Som de foregående år er det primært voksne medlemmer. 
Det har vært noen forespørsler fra yngre spillere som har ønske 
om å prøve seg, men det ser ut som de har valgt å prøve seg ut 
hos Lia Bordtennis som har et bra og stort miljø for yngre 
spillere. Målet for 2020 er å få inn flere yngre spillere. 
 
3. Treningstid. 
I år igjen fikk vi en liten forskyvning av treningstider. Fortsatt 
tirsdager, men nå fra 18:00 til 19:30. Kjempe fornøyd med å 
kunne starte 30 minutter senere. 
 
4. Aktivitet. 
Som i 2018 var vi å klare med å stille med 3 lag i 5 divisjon. 
Grunnet det var for få andre lag som meldte sin interesse ble det 
ingen 5 divisjon i år.  
På Imås dagen hadde vi ute 2 bord der vi instruerte og spilte 
med de som ønsket det. Var kø igjennom hele tiden med mange 
som kunne tenke seg å begynne. Men har ikke registrert noen 
som begynte i etterkant av denne dagen. 
Lørdag 23 november arrangerte Region Sør; Lia Loopen, i Vik 
hallen. Vi stilte med 7 spillere. Resultatet var at 6 gikk videre til 
A-sluttspillet der Imås tok 2 og 3 plassen. 
Målet for 2020 er å stille med 3 lag i 5 divisjon igjen, melde oss 
på kretsmesterskap og Lia Smashen. 
 
5. Utstyr. 
Vi har avtalt med idretts fritidsordningen at det er greit at de kan 
benytte seg av utstyret vårt. 
 
6. Økonomi 
Regnskap og budsjettforslag legges frem av Agder økonomi. 
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Året 2019:  
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 NM Ungdom og Junior: Keano N. med meritten Sølv.  
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Imås har også selv arrangert boksestevne i lokalene vi 
disponerer med stor skryt fra andre klubber, om satsningen og 
tilretteleggingen vi gjør for de yngre bokserne. Vi har som 

 

tidligere år, også vært på besøk hos Frivoll SFO og hatt 
boksetreninger med de yngste der.  
 
Klubben har også nå 4 trenere for klubbens medlemmer, hvorav 
3 av oss er sertifiserte sidedommere som bistår med fair 
dømming, nært og fjernt.  
 
Vi avslutter også året med følgende aktive portofølge av utøvere 
og medlemmer:  
 

 7 stk. boksere med ordinær startbok.  
 1 stk. bokser med diplombok  
 3 stk  boksere som nærmer seg kampklare.  
 5 stk øvrige medlemmer.  

 
Målsetninger for 2020:  
 
Generelle mål:  

 Utvikle kompetanse på treningsmetoder og bokseteknisk på 
trenerne.  

 Holde kontiunitet i den aktive medlemsmassen vi har.  
 Sikre Gullmedaljer i norgesmesterskap for Ungdom, junior 

og Seniorboksere.  
 Delta på 10-12 boksestevner og arrangere 2-3 selv.  

 
Boksegruppen har også en satsning sammen med lokale klubber 
i Grimstad og Arendal, om felles trening og bokseutvikling – 
sammen blir vi enda bedre.  
 
Det er også lagt et løp for å satse sterkere sammen med 
sørlandsklubber, mot 2 større danske bokseklubber. Målet er å 
matche kamper enda mer fair, med 2 stevner i året og 2 
treningsleirer i året, henholdsvis i Danmark og i Norge.  
 
For Imås Boxing 
Bjørn Johansen, John Reinertsen, Eirik Christoffersen og Arve 
Knardahl. 
Nytt styre fra 2020 i Imås Boxing:  
 
Styrets Leder:         Eirik Christoffersen  
Styrets nestleder:  Bjørn Foss Johansen  
Styrets sekretær:   John Reinertsen  
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Styrets kasserer:    Arve Knardahl  
Styremedlem:         Per Eirik Pedersen  
Styremedlem:         Line Foss Johansen  
 
   
 
12. BADMINTON 
 
Leder og kasserer: Stig Arve H. Abrahamsen 
Styremedlemmer: Torfinn Nesset, Andreas Haglund, Joakim 
Harring. 
Leder har møt på hovedstyremøter for Imås IL. 
 
Gruppen har i 2019 vært ca 50 medlemmer.  
Badminton gruppa har hatt følgende treninger sesongen 2019:  
Mandager 20.00-22.00 og torsdager 20.00-22.00 for senior 
spillere.  
Onsdager 16.00-18.00, torsdager 18.30-20.00, fredager 19.30-
21.30 og noen lørdager/ søndager for spillere mellom 13 og 17 
år 
Onsdager 17.00-18.00 og torsdager 18.30-20.00 for spiller 
mellom 9 og 13 år.   
 
 

 
 
Joakim Harring, Andreas Haglund, Stig-Arve H. Abrahamsen, 
Norun Fosså og Torfinn Nesset har hatt ansvaret for 
juniortreningene. 
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Joakim Harring, Andreas Haglund, Stig-Arve H. Abrahamsen, 
Norun Fosså og Torfinn Nesset har hatt ansvaret for 
juniortreningene. 
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Badminton gruppa har deltatt på turneringer i Stavanger og 
Kristiansand i 2019 hvor det ble mange enkelt seiere og 
medaljer i noen av U13 og U15 klassene.  
I tillegg hadde Imås IL-badminton med 9 deltakere på 
Ungdommens Badminton Mesterskap i Haugerud hvor det ble 
noen enkelt seiere, men dessverre ingen som kom videre fra 
gruppespillet. 
 
Vi hadde med et lag i 1. Divisjon og et lag i U15 lagserie.  
1. divisjons laget spilte mange jevne lagkamper men endte på 
siste plass i serien, og må belage seg på og spille 2. divisjon 
neste sesong. U15 laget har gått videre fra første runde og skal 
spille sluttspill i Kragerød i mai 2020. 
Imås IL-Badminton arrangerte Kretsmesterskap i januar 2019 
med ca 110 påmeldte deltakere fra Rogaland og Agder. Dette ble 
en stor suksess både som arrangement og sportslig selv om det 
ikke ble noen kretsmestere fra Imås. Badmintongruppa 
arrangerte også Sparebanken Sør Cup i Mai 2019. Dette ble en 
hyggelig lokalturnering med ca 60 påmeldte spillere fra Aust og 
Vest Agder.    
2019 har vært et veldig bra år for badmintongruppa med mange 
barn på juniortreningene.  
Spesielt har vi hatt en stor vekst av medlemmer i alderen 9-13 
år.  
Bland seniorene er vi en fast gjeng som trener mye, men det har 
vært en liten nedgang blant mosjonistene.  
 
4 spillere fra Badmintongruppa har også vært på trener kurs 
høsten 2019.  
 
 
Imås IL-Badminton 
v/Stig Arve H. Abrahamsen 
 

 
 
 

13.SKI  

 

Styrets kasserer:    Arve Knardahl  
Styremedlem:         Per Eirik Pedersen  
Styremedlem:         Line Foss Johansen  
 
   
 
12. BADMINTON 
 
Leder og kasserer: Stig Arve H. Abrahamsen 
Styremedlemmer: Torfinn Nesset, Andreas Haglund, Joakim 
Harring. 
Leder har møt på hovedstyremøter for Imås IL. 
 
Gruppen har i 2019 vært ca 50 medlemmer.  
Badminton gruppa har hatt følgende treninger sesongen 2019:  
Mandager 20.00-22.00 og torsdager 20.00-22.00 for senior 
spillere.  
Onsdager 16.00-18.00, torsdager 18.30-20.00, fredager 19.30-
21.30 og noen lørdager/ søndager for spillere mellom 13 og 17 
år 
Onsdager 17.00-18.00 og torsdager 18.30-20.00 for spiller 
mellom 9 og 13 år.   
 
 

 
 
Joakim Harring, Andreas Haglund, Stig-Arve H. Abrahamsen, 
Norun Fosså og Torfinn Nesset har hatt ansvaret for 
juniortreningene. 
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I 2019 har styret bestått av: 
Leder:    Marianne Tønnessen 
Økonomiansvarlig:  Svein Nesje 
Styremedlem: Gaute Austefjord, Sigurd Austefjord, Stig Knutsen og Ove Andre 

Aslaksen 
 
 
 
Andre sentrale oppgaver og personer: 
Løypegjengen, Dømmesmoen/ Fjæreheia: Jan Gunleivsen, Svein Nesje og Gaute Austefjord,  

Åsulv Hegland, Arne Fretheim, Valter Tinderholt. 
Terje Sandkjær, Magne Våge, Knut Hanssen, Ådne Gundersen og 
Helge Aamodt 

 
Løypekjørere, Stalleland: Åsmund Knutson og Sigurd Austefjord 
 
Grendeskirenn, ansvarlige: Gaute Austefjord, Marianne Tønnessen, Torjus Stalleland med 

flere 
 
Trenere: Jan Audun Thorsen og Ove Andre Aslaksen 
 
 
Antall medlemmer i skigruppa: ca 50 
 
 
Årsmøtet i skigruppa valgte følgende styre for 2020: 
 
Leder:    Marianne Tønnessen 
 
Økonomiansvarlig:  Svein Nesje 
 
Styremedlem: Elisabeth Hagelsteen Kvien, Ove Andre Aslaksen, Gaute 

Austefjord og Bjørn Inge Igland 
 
 
Løypekjørere: 
Dømmesmoen, Fjæreheia:  Jan Gunleivsen, Svein Nesje (ansvarlig for løypemaskinen), Gaute 

Austefjord, Sigurd Austefjord 
 Åsulv Hegland, Arne Fretheim (ansvarlig for scootere), Valter 

Tinderholt, Terje Sandkjær, Magne Våge, Knut Hansen, Ådne 
Gundersen og Helge Aamodt 
 

Stalleland:    Åsmund Knutson og Sigurd Austefjord 
 
Grendeskirenn:  Åsmund Knutson, Torjus Stalleland, Sigurd Austefjord, Aslak 

Gotehus, Trygve Skiftenes Flak, Sindre Helle Vigsnes, Kristoffer 
Aamot, Gaute Austefjord og Marianne Tønnessen 

 
Trenere: Jan Audun Thorsen og Ove Andre Aslaksen 
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Skisesongen 2019. 
 

Lysløypa ble kjørt opp første gang 26. januar, og siste gang 5.februar. Vi fikk en kort sesong 
med skimuligheter på Dømmesmoen.  
På Stalleland ble det kjørt løyper på jordene og opp skogsbilveien til Knabevann, i slutten av 
januar og et par uker ut i februar.  
 
Løypegjengen utbedre kontinuerlig løyene på Dømmesmoen og i Fjæreheia. Gjengen møtes fast 
på Dømmesmoen tirsdager gjennom hele året. De gjør en uvurderlig innsats med tilrettelegging 
og rydding av løypenettet. Høsten 2019 tok Sparebanken Sør kontakt fordi de ønsket å tildele 
20 000kr til arbeidet som gjøres med løypenettet. Vel fortjent til løypegjengen og fint at deres 
innsats blir lagt merke til og satt pris på. 
 
Skigruppa deltok på «Imåsdagen» 26.august. Arrangementet er blitt viktig for rekruttering blant 
de yngre skiløperne i skigruppa. Det er kø av unge jenter og gutter som ville prøve rulleski fra 
start til slutt.  
Vi har en trofast gruppe for 1.-7.klasse som trener på onsdag og torsdag. Denne gruppa deles 
også i to nivå etter alder og ferdighet.   
Den eldste gruppen trener flere dager i uka. Høsten 2019 har vi 5 utøvere som går på 
videregående med fokus på langrenn. Treningsgruppa for de eldste i Grimstad er dermed noe 
redusert i det daglige. 
Vi har hatt noe tilvekst av nye medlemmer til Imås skigruppe også i 2019.  
Trenerne gjør en fantastisk jobb med løperne. Ryktet sprer seg, og flere jenter og gutter har lyst 
til å bli med på skitreningene. 
Dugnaden for utøverne bestod i salg av Bambus-sokker og julestjerne. 
 
 
Møteaktivitet og saker som har opptatt oss. 
Møtevirksomheten er liten og de fleste saker som dukker opp blir tatt via mail til 
styremedlemmene. Utover mailkorrespondanse har vi hatt 2 styremøter. 
Jan Gunleivsen har hatt hovedansvaret for løypekjøringen på Dømmesmoen. Svein Nesje har 
ansvar for vedlikehold av løypemaskinen. Løypekjørerne rapporterer umiddelbart etter 
preparering til Marianne, som oppdaterer løyperapporten fra Dømmesmoen, Fjæreheia og 
Stalleland på hjemmesiden til Imås og på facebook. Løypemaskinen på Dømmesmoen er utstyrt 
med GPS, slik at det til enhver tid er oppdatert siste kjøring på skisporet.no.  
 
Sportslig aktivitet 
Jan Audun Thorsen har vært trener for Imås skigruppe (ca. 13 år og eldre), mens Ove Andre 
Aslaksen har trent de yngste (1.-7.klasse). Det varierer fra barmarkstrening, løp, rulleski, 
styrketrening og alternativ trening i Naturmurhallen, til skitrening på snø i Grimstad og omegn 
(Øynaheia, Vegårshei, Myra, Dømmesmoen, Høgås, mm). 
 
Løperne har deltatt på rulleskirenn, løp og skirenn. Imås skigruppe gjør seg bemerket med 
deltakelse og gode resultater. Imåsløperne har tatt flere pallplasseringer i løpet av året. Det er 
veldig gøy og flott å lese referat fra renn i Grimstad Adressetidene fra Trine Sælen, takk! 
  
 
Deltagelse i renn 
Norges Cup, Konnerud og Nannestad 
NM, jr. Savalen 
Hovedlandsrenn, Gålå – Største klubb i kretsen med 7 løpere 
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KM Sirdal 
Bjerkreimsrennet 
Lauritz Bergendahls minneløp 
Sandripløpet (På Høgås) 
Heiløpet, Vegårshei 
Østre Agder Tour, Vegårshei  
Halvhelten, Rauland  
Hovden Tour 
Ungdomsbirken 
Haukelirennet (avslutningsrenn) 
Blinkfestivalen, Sandnes 
Åpningsrenn Hovden 
+ diverse andre renn lokalt og nasjonalt 
 

 
 
Økonomi 
 
Regnskap og budsjett v/ Svein Nesje 
Vedlegg; budsjett 2019, regnskap 2019 og budsjett 2020. 
 
Eiendeler 
 
Scooter – Polaris (2011 mod) (på Stalleland) 
Løypemaskin – Piston Bully Paana, Kässbohrer (2011 mod) 
Scooter – Polaris (2011 mod) (på Dømmesmoen) 
Andel i lysløypa på Dømmesmoen. 
Lysløypa på Stalleland 
6 par rulleski 
Lydanlegg 
 
 
Marianne Tønnesen 
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også i to nivå etter alder og ferdighet.   
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videregående med fokus på langrenn. Treningsgruppa for de eldste i Grimstad er dermed noe 
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Vi har hatt noe tilvekst av nye medlemmer til Imås skigruppe også i 2019.  
Trenerne gjør en fantastisk jobb med løperne. Ryktet sprer seg, og flere jenter og gutter har lyst 
til å bli med på skitreningene. 
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med GPS, slik at det til enhver tid er oppdatert siste kjøring på skisporet.no.  
 
Sportslig aktivitet 
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14. IFO 
 

Årsmelding 2019 - Imås IFO 
 
 
Året 2019  
 
Året startet bra for IFO, vi hadde fult med barn og arbeidet fløt 
bra. 
Vi hadde derimot et stort 4. klasse kull som sluttet hos oss til 
sommeren, og selv om vi fikk inn 17 nye barn ved skolestart 
klarte vi ikke helt å fylle opp alle plassene. Så etter sommeren 
og tidlig høst har vi hatt litt færre barn enn vi kunne ønsket. Vi 
har derimot jobbet hardt i høst både med reklame og synlighet 
slik at flere fikk vite hvem vi er og hva vi holder på med. Vi har 
blant annet lagt ned en stor innsats i gruppa vår på Facebook 
samt at vi gikk til innkjøp av et stor skilt som henger utenfor 
klubbhuset. Vi føler dette har gjort godt, og vi fikk stadig flere 
påmeldinger i løpet av høsten, og vi var per 1. Januar 2020 oppe 
i 60 barn igjen, mot 62 per 1. Januar 2019. 
 
Samarbeid Landvik skole 
 
Etter en litt trøblete start på året i forhold til samarbeid med 
skolen, har vi nå fått en samarbeidsplan fra kommunen vi begge 
må forholde oss til som vi føler har hjulpet godt. 
 
Ferie-IFO 
 
I høst vedtok vi at vi fra og med 1.1.2020 skal følge kommunen 
slik som de legger opp ferier, med 11 måneders betaling mot at 
feriene er inkludert. (ikke juli måned) Vi har vår egen vri på 
dette, men som vi tror kommer til å bli bra for oss og for 
foreldre/barn. 
 
 
Ansatte 
Vi har i 2019 vært 5 ansatte. Amalie og Nhut har også vært 
ansatt i Bane/hall og tatt over all vaskingen av anlegget her.  
IFO stilte med 3 personer på hjertestarterkurset på våren, samt 
2 personer på kurs i Teiping og idrettsskader. 
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Amalie har i høst tatt kurset ”Psykisk helse hos barn og unge” på 
Aftenskolen i Kristiansand og Trine startet våren 2019 på Master 
i ledelse  på UiA med spesialisering innen skoleledelse.  
 
 
 

 
 
Året 2020 
I 2020 skal vi arbeide mot å ligge jevnt på antall barn. Vi 
kommer til å satse videre med reklame på Facebook, men vi har 
også invitert barnehager til en besøksdag for de eldste barna for 
å vise hvem vi er og hva vi holder på med, da det er svært viktig 
for oss å få tak i barna fra 1. klasse.  
 
 
Trine Bentsen 
Leder Imås IFO 
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SAK 9 ORG.PLAN & GRUPPESTYRER 2020

Imås IL har et HS som suppleres med alle gruppelederne på styremøtene.
Andre komiteer blir innkalt når det er saker som gjelder deres område spesielt.

Følgende grupper har hatt valg på gruppestyrer for 2020:

Barneidrett Bjørn Helge Igland Leder
Glenn Løite Kasserer
Ken Andre Vevelstad Styremedlem
Kristine Frivoll Igland Sekretær

Bordtennis Thomas Ravnå

Fotball

Tom Marius Beisland  

Alf Morten Kaupang 
Penny Silvik  
Merete Lie Seland 
Merethe Gabrielsen  
Asbjørn Løddesøl 
Oddbjørn Aas
Gisle Winsents
Odd Magne Havaas

Leder 
Nestleder 

Leder  
Nestleder/Styremedlem 
Sekretær 
Styremedlem 
Styremedlem
Styremedlem/Sportslig Leder 
Styremedlem
Styremedlem

Håndball Tone Lommerud Hansen Leder
Laget har ellers representanter i styringsgruppa for Grimstad håndball

Orientering Karl Jørgen Songedal Leder
Karl Jørgen Songedal Kasserer
Jan Petter Laugen Sekretær
Terje Urfjell Aktivitetsleder
Jan Petter Laugen Kartleder
Trond Wirak Turorientering
Kristen Daland VDG-leder  
Per Kristian Tømt Teknisk leder

Ski Marianne Tønnessen Leder
Svein Nesje Økonomiansvarlig
Ove Andre Aslaksen Styremedlem
Gaute Austefjord Styremedlem
Elisabeth Hagelsten Kvien Styremedlem
Bjørn Inge Igland Styremedlem 
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Badminton Stig Arve Abrahamsen Leder/Kasserer 
  Torfinn Nesset  Styremedlem 
  Andreas Haglund  Styremedlem 
  Joakim Harring  Styremedlem 
 
Boxing Eirik Christoffersen  Leder 
  Bjørn Foss Johansen  Nestleder 
  John Reinertsen  Sekretær 
  Arve Knardahl  Kasserer 
  Per Eirik Pedersen  Styremedlem 
  Line Foss Johansen  Styremedlem 
 
 
 
Medlemmer til Bane- og Hallkomite, Kontrollkomite og Valgkomite oppnevnes av HS etter 
årsmøtet.  
 
 
 
”All-aktivitetsgruppa” for funksjonshemmede er direkte underlagt HS, og opererer ikke med 
eget styre. 
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SAK 10 VALG 

Styremedlemmer på valg: 

Nestleder Sissel Flottorp 
Sekretær Åshild Terjesen 
Ungdomsrepresentant Filip Tobiassen 
2. Varamedlem Trond Vinterstø 

Følgende medlemmer foreslås til Hovedstyret i Imås 2020: 

 (Velges samlet) 

Nestleder  Sissel Flottorp Gjenvalg for 2 år 
Sekretær  Åshild Terjesen  Gjenvalg for 2 år 
Ungdomsrepresentant/Styremedlem  Andreas Haglund  Ny for 2 år 

2.Varamedlem Trygve Pedersen Ny for 2 år 

Øvrige medlemmer som ikke er på valg: 

Ingrid Aamodt 
Steffen Syvertsen 
Tove Svendsen 
Marianne Tønnesen 

Helge Aamodt 

Leder  
Kasserer 
Styremedlem  
1. varamedlem 

Kontrollkomite 
Kontrollkomite Vidar Dymbe 
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NOTATER:





KLUBBENS VERDIER:

- Godt miljø

- Klubb for alle

- Allsidighet

- Kvalitet

- Synlighet


