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ÅRSMØTE

Forslag til saksliste:

Torsdag 11. mars 2021 kl.18:00
Auditoriet v/Landvik Skole

1.

Godkjenning av stemmeberettigede

2.

Valg av dirigent

3.

Valg av protokollfører

4.

Valg av to medlemmer som skal underskrive protokollen

5.

Godkjenne innkalling

6.

Godkjenne sakslisten

7.

Behandle idrettslagets og undergruppenes årsberetninger

8.

Behandle idrettslagets og undergruppenes regnskap, styrets
økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors
beretning

9.

Behandle forslag og saker
a) Fordeling av bingoinntekter og grasrotandel
b) Ny undergruppe i idrettslaget
c) Fordeling av sponsorpenger fra Sparebanken Sør 2021

10.

Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter

11.

Vedta idrettslagets og undergruppenes budsjett

12.

Behandle idrettslagets organisasjonsplan

13.

Valg
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Sak 7

Behandle idrettslagets og undergruppenes årsberetninger
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner idrettslagets og gruppenes årsberetninger for 2020

Sak 8

Behandle idrettslagets og undergruppenes regnskap, styrets
økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors
beretning
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner idrettslagets og gruppenes regnskaper,
styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
for 2020

Sak 9

Behandle forslag og saker
a)

Fordeling av bingoinntekter og grasrotandelen
Bingospill og grasrotandel har i 2020 innbrakt kr 200 860,- til Imås IL,
bingo kr 65 461,- og grasrot kr 135 399 ,Bingo ca kr 1 000,- lavere enn i 2019 mens grasrotandelen har sunket med over
90 000,Styret fremmer følgende forslag til vedtak:
Fordeling av bingoinntekter og grasrotandelen for utbetaling i 2021, fordeles
etter følgende fordelingsnøkkel:
35% til fotballgruppa
20% til styrets 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 undergruppe i idrettslaget
Imås har mottatt forespørsel om opptak av discgolf som ny undergruppe i idrettslaget.
Styret er positive til å opprette en ny undergruppe for discgolf.
Hans Tveitereid redegjør mer for saken.
Styret fremmer følgende forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til å ta inn discgolf som ny undergruppe.

c)

Fordeling av sponsorpenger fra Sparebanken Sør 2021
Årsmøte godkjente i 2012 en 3-årig avtale med Sparebanken Sør som
hovedsponsor for Imås IL. Denne avtalen er nå reforhandlet for 3.gang.
Totalrammen er nå kr 460 000,- hvor kr 310 000,- er gitt i gave og kr 150 000,faktureres med kr 50 000,- pr år for 2021,2022 og 2023.
Fordeling av disse pengene bør komme alle gruppene til gode, men samtidig
gjenspeile aktiviteten i gruppen. Flere av gruppene våre har pr dd stabil og god
økonomi, mens andre har gjort store investeringer og har behov for ekstra
midler. Behovet vil variere fra år til år.
Styret fremmer følgende forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fordele sponsorpenger fra Sparebanken Sør
for 2021-2023. Fordelingen skal gjenspeile aktivitet i gruppene, samt behov for
midler.

Sak 10

Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
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/junior til og med 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.
Undergruppene gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Styret fremmer følgende forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar å ikke endre kontingentsatsene for 2022. Undergruppene
fastsetter sine treningsavgifter.
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Sak 11

Vedta idrettslagets og undergruppenes budsjett
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner de fremlagte budsjettforslag for 2021.

Sak 12

Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner at Imås IL har følgende undergrupper i laget:
All-idrett, all-aktivitet, bordtennis, fotball, håndball, orientering, badminton,
boxing, ski og discgolf.
I tillegg har vi bane & hallkomite som oppnevnes av styret etter årsmøtet.
Det fremlagte forslag på nye gruppestyrer godkjennes.
Styret får fullmakt til å oppnevne representanter der hvor gruppestyrene ikke
er fulltallig

Sak 13

Valg

EVENTUELT.
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Årsmelding fra Bane & Hall komite 2020
Komiteen har bestått av:
Leder

Tore Cato Møretrø (Fotball)

Sekretær

Stig Arve Abrahamsen (Badminton)

Medlem

Tone L. Hansen (Håndball)

Medlem

Audhild Ellefsen (Tilrl. håndball/Allaktivitet)

Medlem

Asbjørn Løddesøl (Fotball.)

Medlem

Alf Morten Kaupang (Fotball.)

Komiteen har hatt 11 møter gjennom året.
Vi har også et oppstartsmøte med brøytegjengen på høsten
Komiteen har ansvar for baner og haller som navnet tilsier.
Den nye kunstgressbanen er nå tatt i bruk og fungerer
tilfredsstillende.
Det er også i år ansatte i IFO som har hatt ansvaret for vask av
anlegget.
Anlegget vårt er fortsatt i god stand og vedlikehold utføres
fortløpende. Det tekniske fungere tilfredsstillende, men det pågår
jevnlig små forbedringer for at ting skal fungere enda bedre.
Seniorene har ikke vært så aktive i år som tidligere år. Jan hjelper
imidlertid fortsatt med å kjøre avfall til Østerhus.
Vinterdrift av banene kan være utfordrende. 2020 var imidlertid et år
med lite brøyting. Vi har fortsatt 2 traktorer med bra utstyr.
Følgende står på liste i brøyte-gjengen:
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Arild Thomassen, Torfinn Johansen, Vidar Lonebu, Thor Svendsen,
Asbjørn Løddesøl Tore Cato Møretrø og Alf Morten Kaupang.
Det har ikke vært noen arrangementet i hallen grunnet situasjonen vi
har vært i.
Oppgraderinger:
Male alle ganger i klubbhus fra kjeller til loft.
Byttet til dører med inn til kampsport hall fra gangen.
Klatrevegg i kampsporthall
Ny mur og asfalt på utsiden av Imenes sin skytebane
Nye skyvedører under trappa ved inngang Naturmurhallen
Følgende er planlagt gjennomført i 2020:
Bygge ny veranda over inngang. Utsatt fra i fjor
Nye innbytterbokser på den nye banen
Renovering av kjøkken i 2 etg. Klubbhus.
Ny varmepumpe i kjellergangen.
Flere overvåkningskameraer til steder som ikke dekkes i dag

Tore Cato Møretrø
Leder
B & H komite
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ALLIDRETT

Styret har bestått av:

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

Året begynte med god aktivitet i Naturmurhallen hver mandag fra 17:00
til 18:00. Engasjerte foreldre og glade barn mellom 2 og 6 år lekte
sammen med gruppas egne leker og utstyr. Allidrett-gruppa har ikke hatt
egne trenere, men alle voksne har hatt ansvar for at barna leker fint
sammen.
I mars ble det stopp i aktivitetene, og smittevern og koronabestemmelser
gjorde det dessverre vanskelig å starte opp aktivitet igjen, også etter
sommerferien.

Medlemstallet i starten av året var 32.

For Allidrett:
Bjørn Helge Igland / Ingrid Forseng Aamodt
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IMÅS ORIENTERING
ÅRSMELDING 2020 FOR IMÅS ILs O-GRUPPE
Vedtatt på o-gruppas årsmøte 08.02.2021
Styre og tillitsvalgte 2020
På valg
Leder

Karl Jørgen Songedal

2020

2021

Sekretær

Jan Petter Laugen

2020

Kasserer

Karl Jørgen Songedal

Kartleder

Jan Petter Laugen

2020

2022

Aktivitetsleder

Terje Urfjell

2020

2022

VDG-leder

Kristen Daland

Turorientering

Trond Wirak

Teknisk leder

Per Kristian Tømt

2022
2021

2021
2020

2022
2021

Valgperioden for hver funksjon er normalt to år. Karl Jørgen Songedal ble imidlertid i 2020 gjenvalgt som
leder for ett år.
Generelt
Det har ikke vært avholdt styremøter siden forrige årsmøte. Virksomheten er blitt organisert i prosjekter av
enkeltpersoner eller prosjektgrupper nedsatt etter behov.
Beste enkeltprestasjoner i o-løypa dette året sto Viggo Molund for, med en første- og en annenplass i det
norske veteranmesterskapet som ble arrangert av Eiker o-lag.
Representasjon
Terje Urfjell har vært styreleder i AOK i 2020. Karl Jørgen Songedal har representert o-gruppa i Imås’
hovedstyre.
Medlemsoversikt pr. 31.12.2020
Kvinner

Menn

Alder

0-19

20-

Sum

0-19

Antall

3

16

19

3

2023

I alt
Sum
26

45

Økonomi
O-gruppa har god økonomi. Medlemmer under 20 år får dekket all startkontingent. Regnskapet bærer til en
viss grad preg av covid-19 ved at våre medlemmer har deltatt i færre løp enn vanlig. Til revisjon av skolekart
ved Eide og Landvik skoler har vi kjøpt tjenester av Wegede Kartografi for 11500 kr. Til dette har vi mottatt
11000 kr i støtte fra Norges Orienteringsforbund. Vi har fått 15000 kr som vår andel av overskudd i
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IMÅS ORIENTERING
Skaulofferen for perioden 2018-2020. Utleie av kart til bedriftsorienteringsløp har gitt oss inntekter på 6130 kr.
Det er betalt (med Vipps) for nedlasting av 12 kart via Imås hjemmeside (25 kr per kart).
Rekruttopplæring og treningsløp
Rekruttopplegget i 2020 har, som i 2019, vært fokusert rundt Myråsen, der vi fikk nytt kart i 2018. Vi startet ut
med en plan for 4 rekruttsamlinger i april/mai, alle i Myråsen-området. Disse ble noe utsatt pga
smittevernsbegrensninger i april, så vi kom først i gang 7. mai. For disse 4 første rekruttsamlingene satte vi
opp en sammenlagtpremie for alle som deltok minst tre ganger. Premien var en rekrutteringspakke bestående
av kompass og ekt-brikke. Dette var veldig populært og deltakerne var tydelig opptatt av om de hadde nok
deltagelse for å få premie. Etter dette inviterte vi til to samlinger til før sommerferien. Disse var på
Dømmesmoen og Groos. Deltagelsen falt betydelig etter at sammenlagtpremien var utløst. Vi inviterte også
våre rekrutter til sommerløpet vårt på mapant-kart på Einerfjell, men dit kom ingen av dem. Dette løpet hadde
likevel god deltagelse av andre, blant annet sommergjester fra Kongsberg OL. Dette var et av de aller første
løpene i Norge arrangert på mapant-kart, kun få dager etter at mapant.no var lansert.
Høstsesongen startet med at vi arrangerte O-troll-leiren for Agder Orienteringskrets på Postmannslaget ved
Marivoll. Dette var veldig vellykket. 31 deltagere fra ulike klubber på Agder, og 6 av disse var fra Imås. Vi
arrangerte O-løpet Rekrutten fredag kveld, hadde overnatting på Postmannslaget og kanotur ved Marivoll på
lørdag formiddag. Planen var egentlig å ha kano-orientering mellom Marivoll og Maløyene, men det var for
mye vind, slik at det i stedet ble kanotur fra Marivoll og gjennom Hesnes-kanalen. Stor takk til Per Kristian
Tømt og Therese Nilsen som hadde hovedtyngden av arbeidet på leirstedet! Postmannslaget var et veldig
godt egnet sted for O-troll-leir. Nytt O-kart over området ved Marivoll ble laget for Rekrutten-løpet.
Vi hadde ytterligere 3 rekruttsamlinger på høsten, der det stilte 3 – 4 deltagere hver gang. Disse var ved
Myråsen og i Grimstad sentrum. Imåsdagen ble avlyst i år pga smittevernbestemmelser.
Sesongen ble avsluttet med det tradisjonelle rekrutt-nattorienteringsløpet, denne gangen på Dømmesmoen.
Her stilte få fra Imås, men desto flere barn (med foreldre) fra Hisøy OK.
Det har kun vært ett treningsløp i 2020. Det var et nattløp i november, som ble arrangert som del av en
spontan nattkarusell som ble avtalt mellom klubbene i Arendal og Grimstad på høsten. 29 deltakere var med
på dette nattløpet, som gikk i de samme løypene som ble brukt til Rekrutten på Marivoll under O-troll-leiren.

Dato

Imåsdeltagere

Totalt

Navn på løpet

Arrangør

7. mai

Rekruttsamling, Myråsen

Terje og Per Kristian

12

14. mai

Rekruttsamling, Myråsen

Terje og Per Kristian

15

28 .mai

Rekruttsamling, Myråsen

Terje og Per Kristian

15

3. juni

Nærløp, Tjenna, Myråsen («eksamen» for
rekruttopplegget under nærløpet)
Terje og Per Kristian

14

4. juni

Rekruttsamling, Myråsen (i løypene fra
nærløpet dagen før)

Terje

11 .juni

Rekruttsamling, Dømmesmoen

Terje og Per Kristian

18. juni

Rekruttsamling, Groos

Terje

Imås’ o-gruppe

4
10
3
Årsmøte 08.02.2021
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1. juli

Sommerløp, Einerfjell (mapant-kart)

Terje

5

31

21.-22. aug

O-troll-leir, Marivoll

Per Kristian, Therese, Terje

6

31

27. aug

Rekruttsamling, Myråsen

Terje

4

17. sep

Rekruttsamling, Grimstad sentrum

Terje

3

24. sep

Rekruttsamling, Myråsen, ekspedisjon

Terje, Per Kristian

3

23. okt

Rekrutt-nattorientering, Dømmesmoen

Terje

2

17. nov

Nattorienteringsløp, Marivoll

Terje

29

10

Stor takk til alle bidragsytere til årets opplegg!
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.
Løpsarrangementer
O-gruppa har i 2020 hatt ansvar for følgende terminfestede arrangementer, i tillegg til rekruttopplegget:
Arrangement Dato

Kart

Sted

Løpsleder

Løypelegger

E-timing

Aust-Agderkarusellen,
løp 8

Onsdag
Ågreheia
03.06.2020

Tjenna

Per Kristian
Tømt

Øyvin Simonsen Harald
Øverås
Per Kristian
Tømt

Aust-Agder karusellen,
løp 9

Onsdag
Grimstad
09.09.2020 sentrum

Byhaven

Terje Urfjell

Terje Urfjell

Harald
Øverås

Kartarbeid
Imås søkte om og fikk midler til utarbeidelse av skolegårdskart gjennom DnB Sparebankstiftelsen. På denne
måten finansierte vi skolegårdskart i 1:1000 og områdekart i 1:2500 for skolene på Landvik og i Eide. Håvard
Wedege ble engasjert for å lage disse kartene. Det ble et flott resultat. Nå blir det viktig å ta kartene i bruk i
skolen!
I forkant av O-troll-leiren synfarte Terje Urfjell et nytt kart rundt Marivoll i 1:7500. Dette kartet er basert på
laserkurver fra kommunen og vil kunne utvides etter behov.
Sprintkartet over Grimstad sentrum ble utvidet i søndre del for å legge grunnlag for å arrangere nærløp i
sentrum med urban langdistanse i september. Dette ble utført av Terje Urfjell. Vi har påtatt oss å arrangere
urbant sprint-KM i april 2021, og dette krever at sprintkartet over Grimstad sentrum revideres og forbedres
noe i traseene som blir valgt for dette løpet.
Imås’ o-gruppe
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Terje har for øvrig også lastet ned laserkart over et større område som omfatter Omre, Arnevik, Dyrevarden
og områder nær Homborsund, og dette kan brukes som grunnlag for nye kart i dette området. Grimstad
sentrum, Marivoll og kartprosjektene i Eide er meldt inn til Grimstads kommunedelplan for idrett og friluftsliv,
som er under rullering.
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 også på skoleorientering.no og der er de lagt fram med tanke på at skolene enkelt kan
lage løyper for eget bruk. Opplæring av skolene bør skje rundt dette.
Grimstad turorientering - "Skaulofferen"
Skaulofferen ble også i 2020 arrangert i samarbeid med IL Express’ o-gruppe og Børre Olsen i FMU. Det har
vært en fantastisk sesong med mer enn dobbelt så stor oppslutning som i fjor.
Her er totaloversikten for hva som er solgt, fordelt på utsalgsteder, nett og sendt i posten.
Utsalgsted
2020
Cirkel K
Esso
Igland garasjene
Sport 1

Solgt

Inntekt

Konvolutt Klippekort

kr

150

20

134

5

0

56

8

0

3

4

0

33

3

0

Turistkontoret

0

Tur-O nett

27

Sendt i posten

10

4

0

263

24

0

Totalt

0

39930
Det er 108 som har sendt inn resultat på nettsiden.
Uten merke: 30
Bronse:
17
Sølv:
18
Gull:
73
Totalt:
138
Imås’ o-gruppe

Årsmøte 08.02.2021
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Det skal ellers deles ut:
1 stk 25-års plakett, 5 stk Bronseplakett og 2 stk Sølvplakett.
Følgende vinnere er trukket ut av alle deltakerne til ekstrapremien:
Anne Lise Dock, Lauvstøveien 49B, 4876 Grimstad
Oskar Pedersen, Furulund 30, 5101 Eidsvågneset - som er snart 9 år.
Det ble 7. desember betalt ut kr. 15000,- fra Skaulofferen til hver av o-gruppene i Express og Imås og til
diakoniutvalget i Fjære menighet.
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 orienteringskretsen. Kretsen låner også ut EMIT-brikker til
løpsarrangører, og disse brukes primært til terminfestede arrangement. Ekstra startklokke kan lånes fra
kommunen. Alt dette utstyret lånes ut gratis etter behov.
Resultater 2020
Veteranløpet AOK: D35 Kari Timenes Laugen, 1. plass, Anne Karin Stigemo, 2. plass.
NNM Sprint: D70- Kari Timenes Laugen, 1, plass.
NNM Lang: D70- Kari Timenes Laugen, 1, plass.
KM langdistanse: D13-14 Sandra Sofie Tømt, 2. plass, H15-16 Henrik Andreas Tømt, 1. plass, H21- Viggo
Molund, 1. plass.
KM mellomdistanse: H15-16 Henrik Andreas Tømt, 1. plass.
KM sprint: D13-14 Sandra Sofie Tømt, 2. plass, H21- Viggo Molund, 3. plass.
KM natt: D13-14 Sandra Sofie Tømt, 2. plass, H15-16 Henrik Andreas Tømt, 1. plass, H21- Viggo Molund, 3.
plass.
Veteranmesterskapet lang: H45- Viggo Molund, 1. plass.
Veteranmesterskapet mellom: H45- Viggo Molund, 2. plass.

Imås’ o-gruppe
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IMÅS
Fotball

ÅRSMØTE 2021
9.februar

KL 19.00
Årsmelding fra styret
Lag
Fotballgruppa har bestått av spillere fordelt på følgende lag:
UH- lag (ikke aktivt i 2020)
Jenter 2014 (oppstart høst 2020)
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Årsmelding fra styret
Lag
Fotballgruppa har bestått av spillere fordelt på følgende lag:
UH- lag (ikke aktivt i 2020)
Jenter 2014 (oppstart høst 2020)
Jenter 2011(Imås/ Amazon)
Jenter 2010 (Imås/ Amazon)
Jenter 2008/2009 (Imås/ Amazon)
Jenter 2006/2007 (Imås/ Amazon)
Jenter 2004/2005
Gutter 2014 (oppstart høst 2020)
Gutter 2013
Gutter 2012
Gutter 2011
Gutter 2010
Gutter 2009
Gutter 2008
Gutter 2007
Gutter 2004
Junior
A-lag
Styret
Styret har bestått av følgende:
Alf Morten Kaupang leder
Siw Penny Silvik
nestleder
Merete Lie Seland
sekretær
Merethe Gabrielsen styremedlem
Gisle Winsents
styremedlem
Asbjørn Løddesøl
styremedlem
Oddbjørn Aas
styremedlem/ SU leder
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, Robert Smådal, Heidi Sørvåg og Espen Bjellerås
Foreldreforening: Silje Carlsen, Aina Åsen og Gunn Spikkeland Hansen.
Sponsorgruppe: Bård Skråning (leder) Alf Morten Kaupang, Espen Domaas, Gisle Winsents,
Reidar Sandkleiv og Trine Bentsen
Styrets arbeid
Styret har avholdt 9 styremøter i 2020. 5 av disse møtene var sammen med SU.
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Korona situasjonen har påvirket styrets arbeid i 2020. Årlige arrangementer som
Internturnering, Imås-dagen, Imås juleavslutning mm. er ikke blitt avholdt. Mye av styrets tid
har gått til hvordan en skal forholder seg til de enhver tid gjeldene restriksjoner. Samarbeid
mellom Imås og Amazon har vært på agendaen også i 2020.

Sponsorgruppe: Bård Skråning (leder) Alf Morten Kaupang, Espen Domaas, Gisle Winsents,
Reidar Sandkleiv og Trine Bentsen
Styrets arbeid
Styret har avholdt 9 styremøter i 2020. 5 av disse møtene var sammen med SU.
Korona situasjonen har påvirket styrets arbeid i 2020. Årlige arrangementer som
Internturnering, Imås-dagen, Imås juleavslutning mm. er ikke blitt avholdt. Mye av styrets tid
har gått til hvordan en skal forholder seg til de enhver tid gjeldene restriksjoner. Samarbeid
mellom Imås og Amazon har vært på agendaen også i 2020.
Styret har hatt god kontroll på økonomien også i 2020. Styret har arrangert dugnader med
dorullsalg, hvor alle spillere solgte min. 4 sekker hver i to runder. Dette har innbrakt gode
inntekter til fotballgruppa. Kioskvogn har ikke vært i bruk i 2020 pga korona- restriksjoner.
Med velfungerende SU, foreldreforening og sponsorgruppe, blir jobben til styret mye
enklere. Den store utfordringen er å få rekruttert nye medlemmer til styre, SU og
sponsorgruppe.
Status på handlingsplan vedtatt forrige årsmøte
•

Optimalisere organisasjonen
o Jobbe videre med å bli en kvalitetsklubb
o Satt litt på vent pga. andre prioriteringer. Videreføres i 2021
•
o Oppfylt

Fortsette å holde kontrollen med at fotballgruppa har sunn og god
økonomi

•

Mål for 2020 er å forbedre Imås fotball sin hjemmeside, gjøre den mer brukervennlig
o Ikke vært prioritert

•

Rekruttering
o Jobbet med i 2020

•

Holde kioskvogna åpen dager det er mye aktivitet
o Ikke oppfylt pga. Korona- restriksjoner

•

Organiseres 2 superlørdager (mange kamper) - Vår og høst.
o Ikke oppfylt pga. Korona- restriksjoner

•

Sosialt event
o Ikke oppfylt pga. Korona- restriksjoner
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Tilrettelagt fotball i Imås sesongen 2020
Laget har bestått av våre trofaste spillere som kommer på trening hver tirsdag fra mai til
oktober på Landvik (PS Anlegg Arena).
Oppstarten ble litt utsatt i år pga restriksjoner i forbindelse med covid-19. Vi har hatt
begrensninger i forhold til avstand hele sesongen. Treningen har vært gjennomført i henhold
til avstandsregler og smittevern, uten nærkontakt på trening ble det heller ikke mulig for spill
eller kamper i 2020. I oktober ble det åpnet for trening med nærkontakt for tilrettelagt fotball endelig. Siste måneden før vi tok «vinterferie» hadde vi normal treningshverdag. Eller
tilnærmet normal, det foregikk til tider med munnbind på treningene!
Det har ikke vært rom for å gjøre noe annet enn å trene med vår egen lille gruppe, dermed har
sesongen vært litt annerledes enn tidligere år. Alle har vært tålmodige og stilt opp, på tross av
restriksjoner, smittevernregler, avstandsregler og korona som vi ikke rår over.
Innsats og humør på trening er alltid på topp uansett!

Laget har bestått av Kjell, Ib Emil, Thomas, David, Lars Inge, Pos Her og Anders.

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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Imås IL - Sponsorgruppa
ÅRSMELDING 2020
Sponsorarbeidet i 2020 har vært veldig påvirket av COVID19. Det ble ikke arrangert noen
sponsorarrangementer fordi det ikke ville være forenlig med smitteverntiltakene. I forbindelse
med fornyelse av sponsoravtaler i våres var vi også tydelige på at vi hadde stor forståelse for
de av våre sponsorer som måtte utsette eller avslutte sponsorengasjement på grunn av de
økonomiske konsekvensene fra viruset. Vi ønsket å vise støtte til våre sponsorer som ellers
har vist sin støtte til oss. Det var likevel ikke så alt for mange som måtte trekke seg eller be
om utsettelse/pause.
På den annen side fikk vi på våren en henvendelse fra Coop Extra og Coop Prix om at de nå
ønsket å gi tilbake til samfunnet og Imås. Vi inngikk en betydelig sponsoravtale med Coop
om skiltavtale og logotrykk på fotballgruppas shortser. Dette kompenserte veldig bra for noen
av de andre avtalene som falt bort. Mot slutten av året har vi inngått flere nye avtaler, så når vi
står ved utløpet av året har vi omtrent samme status på våre sponsoravtaler som ved
inngangen til året til tross for den litt vanskelige situasjonen i år.
Vi er også ved årsskiftet i samtaler om flere litt større sponsoravtaler. Det ser derfor veldig
lovende ut ved starten av 2021. Vi er også blitt enige med Sparebanken Sør om at vi fortsetter
det gode samarbeidet med banken som idrettslagets hovedsponsor. De neste tre årene vil
bidraget fra Sør øke med 40 % sammenlignet med de tre foregående årene. Dette reflekterer at
banken er svært fornøyd med det arbeidet klubben gjør og at de ønsker å være en stolt
bidragsyter for idrettslaget som betyr så mye for mange.
På grunn av virussituasjonen har vi bare hatt to møter i sponsorgruppa i løpet av 2020, men
arbeidet har likevel vært intensivt og medlemmene har fulgt opp sine respektive sponsorer
fortløpende.
Medlemmer i sponsorgruppa har vært Bård Gunnar Skråning (leder), Alf Morten Kaupang,
Reidar Sandkleiv, Espen Domaas, Gisle Winsents og Trine Bentsen (administrasjon). Steffen
Stie Eriksen sluttet i gruppa tidlig på året og Gisle Winsents måtte gi seg ved utgangen av
året. Vi takker begge for innsatsen de har lagt ned for sponsorgruppa i noen år. Thomas
Askildsen blir nytt medlem i gruppa fra 2021. Vi ser vi har behov for en til to personer til i
gruppa for å få en bedre fordeling av arbeidsbyrden.
Arbeidet med å skaffe sponsorer til den nye 9’er banen er påbegynt og mottakelsen og
prisingen virker lovende. Arbeidet med dette fortsetter i det nye året med full styrke. Vi
jobber også med å selge navnet på den nye banen samt «boksen» (den tidligere gymsalen)
som blant annet huser kampsportarenaen.
Vi ser optimistisk på at vi skal kunne bidra til økte sponsorinntekter i 2021.
Bård Gunnar Skråning
Leder av Sponsorgruppa
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GRIMSTAD HÅNDBALL
ÅRSMØTE i VIKHALLEN
17. FEBRUAR 2021 KL 1900

1.

Åpning

2.

Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

3.

Grimstad Håndballs årsrapport

4.

Sportslig melding

5.

Regnskap 2020
Budsjett 2021
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6.

Valg, innstilling av nytt styre.

7.

Eventuelle innkomne saker.

ÅRSRAPPORT FOR GRIMSTAD
HÅNDBALL 2020
Grimstad Håndball er inne i sin 15. 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. 2.januar 2021 slik: ca 65 i Lia IL og
95 i Imås IL. Gruppeledere fra de 2 klubbene er som følger:
Lia IL – Jan William Idalen
Imås IL – Tone Lommerud Hansen
Vi har spillere fra J/G 6 til J16. Men er veldig få spillere i fra 12-14 årsgruppen , dessverre. I
tillegg har vi et damelag i 5. divisjon som ikke får spille pga Koronaen og et damelag i
bedriftsserien som ligger helt ned av samme grunn. 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 i Vikhallen og Naturmurhallen. Nytt
guttelag som Jørgen nå starter opp i Holvikahallen, og det er veldig bra.
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 2020 har styret vært stabilt og innarbeidet. Styret har hatt møter gjennom hele året, men
litt lite møteaktivitet pga Korona
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.
Det har dessverre vært lite arrangementer og kamper i hallene våre dette året, da stort sett
alt har vært avlyst og utsatt pga Korona.
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 tidligere godt oppmøte, men dette kunne vi dessverre ikke gjennomføre
i år pga Korona
Grimstad håndball har fått 7 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 2020-2021
Leder
Nestleder
Kasserer
Sportslig utvalg
Styremedlem
Vara medlem

Jan William Idalen
Jenny Marie Sundsvold Lindstøl
Nina Skaregrøm Eskedal
Jørgen Harring
Ann Elise Mostad
Tone L. Hansen
Jens Christian Schou Knutsen

Ansvarsoppgaver:
Sporslig utvalg
Sponsor ansvarlig
Arrangement
ansvarlig
Spiller avgift
Innkjøp
Kiosk
Kasserer
Regnskapsfører
Draktansvarlig
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Jørgen Harring sammen med styret
Jan William og Jenny
Tone L. Hansen
Ann Elise Mostad
Jenny Marie Sundsvold Lindstøl og Jan William Idalen
Jenny Marie Sundsvold Lindstøl
Nina Skaregrøm Eskedal
Norges Idrettsforbund v/ Agder Idrettskrets
Jan William Idalen

Enjoy ansvarlig
Håndballskolen
Dommerkontakt/
kampveiledere
Hjemmeside
Kontaktperson
Imås IL
Kontaktperson
Lia IL

Styret
Lene Beisland
Jens Christian Schou Knutsen
Jenny og Nina
Tone L. Hansen
Jan William Idalen

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.
2020 har vi ikke fått arrangert håndballskole i høstferien eller vinterferien, slik som vi har
gjort tidligere.
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 2020 var stønaden totalt
196.000 kroner, og fra hver klubb slik: Imås: 76.500 kroner og Lia: 114.000 kroner. Imås sin
utbetaling kom litt seint i år, så det ligger ikke helt riktig regnskapsmessig. Summen fra mås
var egentlig kr 13.000 høyere, men det er noe som er trukket fra Imås sin fotball gruppe som
vi ikke har fått kartlagt enda.
Vi har fått kr 14.000 i Korona kompensasjon sommeren 2020, og kr 31.500 for høsten 2020.
Den siste summen har vi fått godkjent, men pengene er ikke kommet til oss enda.
Vi har en spilleravgift på 300,-/500,- kroner for hver spiller i håndballgruppa. Dette har vi
ikke krevd inn høsten 2020 pga Korona. Så det må vi sende ut til spillerne nå i februar 2021.
Nye spillere i januar betaler halv avgift for ut sesongen.
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.
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Vipps er nå blitt ett meget enkelt betalingsmiddel, så vi har nesten ikke penger liggende når
vi har arrangementer.

November 2020 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
Sparebanken Sør, Viking bad, Agder El- installasjon og Bjarnes håndverkstjenester.
Vi i Grimstad håndball styre vil takke alle oppmenn, trenere, spillere og foreldre for den gode
innsatsen som er gjort i 2020. Vi ser fram til et nytt år, og ny sesong sammen med dere.

Dessverre så har mye blitt anderles i år pga Korona.
Men vi kommer sterkere tilbake igjen.

Grimstad 17.02.2021
Jan William Idalen
Leder i Grimstad Håndball

Protokoll Signert:

-----------------------------
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Sportslig melding fra håndballgruppene.
Jenter og gutter 2014 Vikhallen
Elisabeth Stryken, Ann Kristin Helgesen, Lene Beisland
10 stk spillere
Vi startet opp med treninger for 1.-3.trinn i Vikhallen høsten 2020. Vi hadde
felles treninger med alle tre trinn frem til november, men etter det så ble det
egen tid for 1.trinn på mandager og 2. og 3.trinn på onsdager.
Vi har fått god trenerhjelp fra Selina Kylland og Sofie Severinsen som spiller på
jenter 16. Det er kjempeflott!
Treningene består i mye lek, med og uten ball. Det er viktig at spillerne er
trygge og at de har det gøy med håndball!
Vi har hatt en del opphold i treningene på grunn av smittevern og strengere
regler. Denne sesongen har det heller ikke blitt arrangert noen turneringer for
denne aldersgruppen. Vi håper å ha vår egen turnering nå i vår, med kamper og
medaljer.
Gutter 2014, 2013 og 2012 i Holvikahallen
Jørgen Stokk Harring
Holder på å starte opp guttelag i Holvikahallen, det har vært mellom 10-12
gutter på de nye treningene, men forrige uke var det 14 stykker. Så vi håper det
spres seg og at vi kan få inn flere gutter.
Jenter og gutter 2012 og 2013 Vikhallen
Tom Krusche Pedersen, Lene Beisland
14 spillere
Vi startet opp med treninger for 1.-3.trinn i Vikhallen høsten 2020. Vi hadde
felles treninger med alle tre trinn frem til november, men etter det så ble det
egen tid for 1.trinn på mandager og 2. og 3.trinn på onsdager.
Alle spillere er fra Fjære skole.
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Treningene består i mye lek, med og uten ball og konkurranser med ball. Det
øves på noen grunnregler som 3 skritt, kaste fine baller til medspiller. Ball
behandling som kast og mottak er i hovedfokus da dette er vanskelig. Ettersom
det er to alderstrinn snakker prøver vi å blande grupper slik at alle skal bli kjent
med hverandre og trygge sammen. Håndball skal være gøy og vi skal ha det
kjekt sammen.
Vi har dessverre hatt en del opphold i treningene på grunn av smittevern og
strengere regler. Alle gledet seg til konkurranser som det ikke er blitt noe av.
Det vil bli viktig å få til dette i 2021 slik at jenten kan få bedre forståelse av
hvordan spille håndball. Vi håper å ha vår egen turnering nå i vår, med kamper
og medaljer.
Vi har et greit samarbeid med foresatte på laget. Ettersom trener ikke er på
facebook benyttes Spond til deling av informasjon og kommunikasjon. I 2021 vil
det arbeides med å få på plass en trener til for å kunne gi jentene bedre
oppfølging og trening.
Vi gleder oss til flere og nye håndballopplevelser sammen med denne flotte
gjengen med håndballspillere!
Jenter 2012, Naturmurhallen
Elin Mathilde Igland, Lene Beisland, Karl Thomas Duus, Tormod Karlsen
30 spillere
Vi startet opp igjen med treninger høsten 2020, samme treningstid og hel hall.
Vi er alltid minst tre trenere på hver trening, og deler opp spillerne i tre
grupper. Det er spill og skudd på to baner, og ulike øvelser med
kast/mottak/lek og diverse i en del av hallen. På grunn av smittevern, har vi
delt spillerne inn i grupper etter hvilken skole de går på.
Antallet aktive spillere har variert mer denne sesongen på grunn av smittevern.
Mange er på hver trening, mens andre er litt frem og tilbake ut fra situasjon
rundt smitte i Grimstadområdet. Dette har vi stor forståelse for.
Vi har en stor kjerne spillere, som nå har spilt håndball siden skolestart. Det er
kjempegøy, og de blir stadig flinkere og tøffere.
Vi har hatt en del opphold i treningene på grunn av smittevern og strengere
regler. Denne sesongen har det heller ikke blitt arrangert noen turneringer for
denne aldersgruppen. Vi håper å ha vår egen turnering nå i vår, med kamper og
medaljer.
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Vi har et godt samarbeid med foresatte på laget. Vi har en facebookgruppe som
fungerer godt til kommunikasjon, og vi opplever at foresatte er kjappe til å
melde seg om vi trenger hjelp.
Vi gleder oss til flere og nye håndballopplevelser sammen med denne flotte
gjengen med håndballspillere!
Jenter 2010 og 2011
Geir Brynhildsen, Jenny Marie Sundsvold Lindstøl og Elisabeth Stryken
33 spillere
Vi har hatt en del opphold i treningene på grunn av korona-situasjonen,
smittevern og strengere regler. Det har vært lite kampaktivitet som følge av
Covid-19. Men de få kampene vi har hatt har fungert fint, mtp smittevern.
Laget vårt skulle i utgangspunktet ha arrangert to turneringer i vikhallen denne
sesongen, men det har dessverre ikke blitt noen.
Laget består av 32 ivrige jenter og en ivrig gutt. Det er stor glede innad i laget,
og stadig nye fjes dukker opp (mens noen dessverre har falt fra). Noen
foresatte har valgt å holde barnet sitt unna treninger, pga covid. Noe det er full
forståelse for.
På tirsdagstreninger er vi nå 3 trenere, og da har vi delt laget inn i 3 grupper,
hvor de rullerer uke for uke. Her får de varierte treninger, med ulike
hovedfokus på hver gruppe. Det virker til nå veldig bra, og noe barna liker. Det
blir da bedre tid til å fokusere på hver enkelt spiller og da lettere å sikre en viss
progresjon.
På torsdag er vi to trenere, hvor det blir lagt en del fokus på kast og mottak - og
kamp. Og noe keepertrening ;)
Samarbeidet med foresatte er bra! De er positive og noen skikkelige heiafolk –
det liker vi ☺ Vi opplever stort sett et godt klima for å ta opp ulike ting. Dette
er veldig bra, og veldig nødvendig!
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Jenter 2008 og 2009
Jens Christian Schau Knutsen, Anne May Larsson og Ingrid Tennfjord
10-12 spillere
Det er en fin liten gruppe med spillere, som spiller kamper i J12 serien.
Jenter 2005 og 2006
Rune Østreim, Hege Cathrine Jørgensen, A - serien: Eli Thompson, B- serie:
Stig Solberg
23 spillere
Jentene trener to ganger i uka i hall og en gang på CrossFit.
Vi har to lag, ett i B- serien og ett i A – serien. I B-serien ligger vi på 7.plass med
Hisøy og Froland bak oss. I A- serien ligger vi på 6. plass med Øvrebø og
Gimletroll bak oss.
Kun en spiller har sluttet i løpet av sesongen.
Vi hadde planlagt Svanecup i 2020, men pga korona ble denne avlyst. Denne
sesongen har vi ikke vært med på noen cuper. Dette også grunnet korona.
Dugnader har gjort at vi har ca. 32.000 kr på konto.
Pr i dag spiller vi ikke kamper grunnet korona, men opprettholder alle
treningene.
Jenter 2002, 2003 og 2004
Jørgen Stokk Harring og Michael Braun
15 spillere
Våren 2020 ble veldig amputert pga corona, men vi kom oss ut for og løpe litt
når coronaen tillot det og har trent så mye som mulig gjennom corona
perioden. Våren 2020 var vi litt få på trening og vi måtte gjøre noen grep for og
bevare laget.
Høsten 2020 har Vi er blitt en god gjeng på trening, men blanding av 4 årskull.
Vi har 2 2002 keepere på disp, samt 3 J2003 spillere der 1 kan være på Banen
med keeper samtidig.
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Vi låner også 3 spillere fra J2005.
Vi er 10 2004 jenter.
Vi trener 2 ganger i uka, mandag i vikhallen og torsdag i Holviga hallen, vi
er 10-16 spillere på. Hver trening.
De aller fleste jentene har løftet seg veldig på trening nå i høst og fått en god
trenings innsats, dette har vist seg i kampene også til nå, da vi ligger på 2 plass
på tabellen med kun 1 tap.
Vi satser på og ha det gøy, men samtidig har vi tydelige og klare krav til hva vi
forventer, noe som virker godt.
Damelag
Jens Christian Schau Knutsen, Geir Brynhildsen, Hilde Thorsen
10-14 spillere
Damelaget har denne sesongen trent noe når det har vært mulighet for det,
men ikke hatt noe serie. Motivasjonen har ikke vært helt på topp hos alle
spillerne, samtidig så har noen spillere satt stor pris på å kunne gå på
håndballtrening. Man trener jo for å spille kamper, og da blir det litt kjipt når
serien uteblir. Jens tok initiativ til å ha med noen Jerv gutter i en periode, det
var gøy!
Bedriftslaget ligger dessverre nede i år pga Korona
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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.
Gleder meg til kamper og liv i hallen igjen!
Jan William Idalen Leder.
Jørgen Stokk Harring Sportslig Leder.
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Årsmelding Tilrettelagt Håndball 2020

Vi startet opp med trening og kamper i januar.
Vi fikk også arrangert avslutting 7 mars med turnering og fest
middag etterpå. Det var en stor dag og kveld med 100 stk som
stor koste seg.
Vi fikk hjelp av fotballaget gutter 2007 til å servere middag og
kake til spillere og lagledere.
Det var mange taletrengte som sa noen ord.
Var ikke så morsomt de neste 14 dagene med venting om noen
var smittet av corona…
Det var mye - å da mener jeg mye klemming den kvelden!
Undertegnede var veldig glad for at alt gikk greit.
Var ute med julegaver fra Imås og håndballkretsen før jul det
ble veldig godt mottatt.
Vi håper på å komme i gang nå på vårparten.
Vi kommer sterkt tilbake

Hilsen trener Audhild
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Årsmelding all-aktivitetsgruppa 2020

Vi fikk 2 måneder med trening på all-aktivitetsgruppa før vi
måtte stenge ned på grunn av covid 19.
Det var veldig trist da denne gruppa trenger det sosiale med å
møte andre mennesker.
Var ikke forsvarlig å holde på med treningene da flere har
underliggende sykdommer.
Var ute med julegave til alle sammen før jul fra Imås.
Dette ble veldig godt mottatt.
Vi kommer sterkt tilbake og håper på å få startet opp før
sommeren.
Vi gleder oss veldig til det

Hilsen trener Audhild
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Årsmelding 2020 - Imås IFO
Grimstad 20.01.2021
Året 2020 har vært et spesielt år for IFO, med koronastenging og koronarestriksjoner.
Året startet som normalt med god driv. Vi hadde besøk av Askeladden idrettsbarnehage i
februar for å kunne rekruttere flere barn til IFO. Planen var å invitere flere barnehager, men
koronaen stoppet oss.
Torsdag 12. mars vil vi nok alle huske godt, pressekonferansen der det ble informert om at
alle skoler skulle stenge, og da inkludert oss. Alle vi ansatte ble umiddelbart permittert. IFO
var stengt i 6 uker, som utgjorde et stort inntektstap for oss.
I tiden frem mot sommeren måtte vi forholde oss til svært strenge smittevernstiltak, inndeling
i små grupper, flere ansatte, og stort press på oss ansatte i forhold til renhold av hele
anlegget.
Etter sommeren startet vi med godt mot, med rekordmange nye barn, og en 1. klasse gruppe
som var på hele 24 barn. Så å si hele høsten har vi vært fult opp på IFO med 65 barn totalt.
Barn som har søkt om å starte på IFO har måttet stå på venteliste for plass.
Men denne høsten har vi også vært plaget av mye sykdom, grunnet strenge sykdomsregler
for oss ansatte, ansatte som havner i karantene osv. Dette har skapt noen vansker, men vi
har hatt inne en del vikarer så vi hele tiden har klart å holde åpent.
IFO sitt mål for 2021 er å sørge for at IFO fortsatt er et utrolig bra produkt som både barna
og foreldrene er fornøyde med. Elevtallet på Landvik skole er forespeilet til å synke ganske
mye de neste årene, så for å klare å få foreldre/barn til å velge oss som fritidsordning må vi
kunne levere topp kvalitet med det lille ekstra.

Mvh
Trine Bentsen
Leder Imås IFO
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Årsmelding 2020 – Imås Bordtennis.
1. Styret.
Styreleder: Thomas Ravnå
Nestleder: Tom Marius Beisland
2. Medlemstall.
Medlemstallet har vært stabilt tross manglende mulighet for trening i deler av 2020..
3. Treningstid.
Tirsdager, 18:00 til 19:30.
4. Aktivitet.
Alt av divisjonsspill og turneringer ble avlyst på grunn av Covid-19.
5. Utstyr.
Har ikke investert i noe nytt utstyr i år. De bordene vi har holder grei standart. Mulig vi må
investere i noen nye nett. 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.

For styret, Grimstad 02.02.2021
Thomas Ravnå.
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Årsmelding 2020 - Imås Boxing

05.02.2021

Året 2020:
Året 2020 for Boksegruppen har vært et svært spesielt, varierende og uforutsigbart år, for både oss
trenere og utøvere. Det med god avstand til hverandre når man er en nærkontaktsport, er
utfordrende. Men tross utfordringer, få treninger og rar kontinuitet - har vi beholdt store deler av vår
utøvermasse, ja til og med er det nykommere.
Det å kunne nå våre målsetninger om å delta på både enkeltstevner og mesterskaper i året 2020, er
dermed blitt satt en stopper for. Men hvem har vel en pandemiplan liggende for slike ting.
Tross mange nedsider ved den kjære koronapandemien, har vi tross alt fått til mye bra.
Vi har fått investert både i utstyr til vår nå godt rustede boksehall og ikke minst investert tid i
trenerkurs til majoriteten av trenerstaben. Dette har gitt godt grunnlag for videre utvikling av våre
utøvere, og ikke minst vårt godt fungerende treningsmiljø.
Det er nok nettopp det vi biter oss mest merke i under pandemien, viktigheten med tilhørighet for
ungdommen. Plassen som gir trygghet for utløp av følelser, ærlighet, kødd og tilhørighet. Det er vi
virkelig gode på i Imås Boxing og får også gode tilbakemeldinger fra foreldre på at man virkelig trives
og ungdommene vokser på seg selv.
Målsetninger for 2021:
Generelle mål:
• Fortsette å underbygge vårt gode samhold og treningsmiljø
• Holde kontinuitet i den aktive medlemsmassen vi har.
• Delta på stevner om det blir åpning for dette.
• Preppe flere tekniske norgesmestere fra Grimstad
Boksegruppen har også en satsning sammen med lokale klubber i Grimstad og Arendal, om felles
trening og bokseutvikling – sammen blir vi enda bedre.
For Imås Boxing
Bjørn Johansen, Per Eirik Andersen Pedersen, Eirik Christoffersen og Arve Knardahl.
Nytt styre fra 2021 i Imås Boxing:
Styrets Leder:
Styrets nestleder:
Styrets kasserer:
Styremedlem:

Eirik Christoffersen
Per Eirik Pedersen Andersen
Arve Knardahl
Line Foss Johansen
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Årsmelding Imås IL-Badminton 2020

Leder og kasserer: Stig Arve H. Abrahamsen
Styremedlemmer: Torfinn Nesset, Andreas Haglund, Joakim Harring.
Leder har deltatt på hovedstyremøter for Imås IL.
Gruppen har i 2020 vært ca. 60 medlemmer.
Badminton gruppa har hatt følgende treninger sesongen 2020:
Torsdager 20.00-22.00 for senior spillere.
Mandag 16.00-17.00, onsdager 16.00-17.30, torsdager 18.30-20.00 og noen søndager for spillere
mellom 13 og 17 år.
Onsdager 16.30-17.30 og torsdager 18.30-19.30 for spiller mellom 9 og 13 år.
Joakim Harring, Andreas Haglund, Stig-Arve H. Abrahamsen og Torfinn Nesset har hatt ansvaret for
juniortreningene.
Året 2020 har vært et spesielt år, hvor badminton treningene i hovedsak har vært stengt fra 12. Mars
frem til oktober på grunn av Corona pandemien. Treninger etter oktober har vært gjennomført med
Corona restriksjoner. Disse restriksjonene har i hovedsak bestått av redusert antall deltaker på
trening, avstand, og vasking av hender og utstyr. Før 12. mars gikk treningene som normalt, men full
hall og mange barn på trening. Badmintongruppa arrangerte 8-9. Februar «Sparebanken Sør Cup
2020». Turneringen hadde ca. 90 deltakere i alle aldre fra flere klubber i Agder.
Ved oppstart igjen i oktober hadde badminton gruppa en økning i medlemmer i alderen fra 9 til 17 år
og en reduksjon blant senior spillere.
Imås IL-Badminton
v/Stig Arve H. Abrahamsen
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Årsmelding

Imås ski
2020
Årsmøte 3. februar 2021
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I 2020 har styret bestått av:
Leder:

Marianne Tønnessen

Økonomiansvarlig:

Svein Nesje

Styremedlem:

Gaute Austefjord, Elisabeth Hagelsteen Kvien, Bjørn Inge
Igland 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:
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Årsmøtet i skigruppa valgte følgende styre for 2021:
Leder:

Marianne Tønnessen

Økonomiansvarlig:

Svein Nesje

Styremedlem:

Elisabeth Hagelsteen Kvien, Ove Andre Aslaksen, Gaute
Austefjord og Bjørn Inge Igland

Løypekjørere:
Dømmesmoen, Fjæreheia:
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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 og Gaute Austefjord

Trenere:

Jan Audun Thorsen og Ove Andre Aslaksen

%ǡʹͲʹͲ

ʹ

Skisesongen 2020.
Lysløypa ble kjørt opp 26. februar og på nytt 28.februar. Skimulighetene varte kun få dager
denne gangen. På Stalleland ble det ikke kjørt løyper i 2020,
Løypegjengen bidrar med vedlikehold av løypene på Dømmesmoen og i Fjæreheia gjennom
hele året, fast dugnadsdag er tirsdag formiddag. De legger ned uvurderlig innsats som
kommer alle brukerne av Dømmesmoen og området rundt til gode.
Gruppe for 1.-7.klasse som trener et par ganger i uka og er en god gjeng. Denne gruppa deles
noen ganger i to nivå etter alder og ferdighet.
Høsten 2020 har vi 7 utøvere som går på videregående med fokus på langrenn.
Treningsgruppa for de eldste i Grimstad er dermed redusert. Trenerne gjør en fantastisk jobb
med løperne.
Dugnaden for utøverne bestod i 2020 av salg av Bambus-sokker og julestjerne.
I forbindelse med alternativ markering av 17.mai laget Magnus Gjerstad Knutsen en fantastisk
film som presenterte Imås skigruppe i årets digitale borgertog. Innsalget ble som ett av to
innslag belønnet med et gavekort for beste film/ video.

Møteaktivitet og saker som har opptatt oss.
2020 ble et spesielt år, preget av Covid-19. Styret i skigruppa har ikke hatt fysiske møter. De
sakene som har vært oppe er blitt diskutert via mail.
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 og koblet til skisporet.no som oppdaterer umiddelbart ved kjøring.

%ǡʹͲʹͲ
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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).
2020 startet med lite snø i de kystnære kommunene, flere renn ble flyttet til høyereliggende
steder hvor snøen var. I februar/ mars kom det utfordringer i form av koronaviruset. Mange av
årets store renn ble avlyst og sesongen ble annerledes enn forventet. Full stopp i alle
idrettsaktivitet i regi av Norges Idrettsforbund og ulike restriksjoner ble innført. På tross av et
år utenom det vanlige, har det vært god aktivitet i skigruppa og deltagelse i renn som er
arrangert.
Før sesongen stoppet opp rakk Thomas Blom å imponere stort. Han fikk en 2.plass i NC
junior sprint for menn 17 år i Lygna 11.januar 2020. NC i Holmenkollen 14. – 15.februar,
hadde Imås tre løpere blant de 13 beste på 10 km klassisk (menn 17 år) Thomas 3.plass,
Robin Sælen 7.palss og Aadne Mykland 13.plass. Thomas tok en 6.plass i sprint finalen.
Robin Sælen fikk 6.plass i skøyting 10 km i Holmenkollen.

KM siste helgen i januar 2020, ble flyttet fra Evje til Hovden. Imås var godt representert (19
løpere) og imponerte med flere gode pallplasseringer. Søstrene Marie og Regine Hodne
Hørsdal utmerket seg. Marie fikk en 1. og en 2.plass, mens Regine fikk to bronsemedaljer på
Hovden.

Tour de Birkeland ble et godt alternativt rulleskiløp i august når årets Blinkfestival ble avlyst.
Løperne har deltatt på rulleskirenn, løp og skirenn tross et annerledesår og flere avlyste renn.
Imås skigruppe gjør seg bemerket med deltakelse og gode resultater. Imåsløperne tok flere
pallplasseringer i løpet av året. Det er veldig gøy og flott å lese referat fra renn i Grimstad
Adressetidene fra Trine Sælen, takk!
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Tre av skigruppas utøvere mottok utviklingsstipend fra Grimstad Idrettsråd i 2020, Thomas
Blom, Robin Sælen og Marie Hodne Hørsdal. Gratulerer og lykke til med videre satsning.
Høsten 2020 utpekte Olympiatoppen Sør Thomas Blom som en av få utøvere i vårt distrikt, til
såkalt «prioritert utøver». Prioriterte utøvere er valgt ut etter vurderinger fra de enkelte
særforbund, eller som del av en regional eller nasjonal satsing. En prioritert utøver vil få
tilgang på kompetanse og tjenester hos Olympiatoppen Sør. Vel fortjent og spennende å følge
Thomas videre.

Økonomi

Regnskap og budsjett v/ Svein Nesje
Vedlegg; budsjett 2020, regnskap 2020 og budsjett 2021.

Eiendeler

Scooter – Polaris (2011 mod) (på Stalleland)
Løypemaskin – Piston Bully Paana, Kässbohrer (2010 mod)
Scooter – Polaris (2011 mod) (på Dømmesmoen)
Andel i lysløypa på Dømmesmoen.
Lysløypa på Stalleland
9 par rulleski
Lydanlegg
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BDO AS
Fjellgata 8
4612 Kristiansand

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Idrettslaget Imås
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Idrettslaget Imås.

•
•
•

Balanse per 31. desember
2020
Resultatregnskap for 2020
Noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle
stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Penneo Dokumentnøkkel: X86EC-HIBA2-GZUDN-8IJLC-1EUJQ-6IDB1

Årsregnskapet består av:

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styret og kasserers ansvar for årsregnskapet
Styret og kasserer (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Uavhengig revisors beretning Idrettslaget Imås - 2020

side 1 av 2
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

BDO AS

Penneo Dokumentnøkkel: X86EC-HIBA2-GZUDN-8IJLC-1EUJQ-6IDB1

Jostein Håland
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Uavhengig revisors beretning Idrettslaget Imås - 2020

side 2 av 2

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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SAK 12 ORG.PLAN & GRUPPESTYRER 2021
Imås IL har et styre som suppleres med alle gruppelederne på styremøtene.
Følgende grupper har hatt valg på gruppestyrer for 2021:
Allidrett
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Glenn Løite

Leder
Kasserer
Styremedlem
Sekretær

Bordtennis

Thomas Ravnå
Tom Marius Beisland

Leder
Nestleder

Fotball

Alf Morten Kaupang
Asbjørn Løddesøl
Penny Silvik
Odd Magne Havaas
Trond Vinterstø
Merethe Gabrielsen
Tommy Litlekalsøy Kruger

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

Håndball

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

Orientering Per Kristian Tømt
Karl Jørgen Songedal
Jan Petter Laugen
Terje Urfjell
Jan Petter Laugen
Trond Wirak
Kristen Daland
Per Kristian Tømt

Leder
Kasserer
Sekretær
Aktivitetsleder
Kartleder
Turorientering
VDG-leder
Teknisk leder

Ski

Leder
Økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Marianne Tønnessen
Svein Nesje
Ove Andre Aslaksen
Gaute Austefjord
Elisabeth Hagelsten Kvien
Bjørn Inge Igland

Badminton

Stig Arve Abrahamsen
Torfinn Nesset
Andreas Haglund
Joakim Harring

Leder/Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Boxing

Eirik Christoffersen
Per Eirik Pedersen
Arve Knardahl
Line Foss Johansen

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem

Medlemmer til Bane & Hallkomite oppnevnes av Styret etter årsmøtet.

”All-aktivitetsgruppa” for funksjonshemmede er direkte underlagt Styret, og opererer
ikke med eget gruppestyre.
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SAK 13

VALG

Styremedlemmer på valg:
Leder
Kasserer
Styremedlem
1. Varamedlem

Ingrid Forseng Aamodt
Steffen Syvertsen
Tove Svendsen
Marianne Tønnessen

Følgende medlemmer foreslås til styret i Imås 2021:
Leder

Ingrid Forseng Aamodt

Gjenvalg for 2 år

Nestleder

Andreas Haglund

Tar sisteåret for Sissel F.

Styremedlem
Styremedlem

Sissel Flottorp
Tove Svendsen

Tar sisteåret for Andreas H.
Gjenvalg for 2 år

(Velges samlet)

1.Varamedlem
2.Varamedlem

Marianne Tønnessen
Morten Steen Jacobsen

Gjenvalg for 2 år
Tar sisteåret for Trygve Pedersen

Øvrige styremedlemmer som ikke er på valg:
Sekretær/Protokollfører

Åshild Terjesen

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
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Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Årsmøte ga i fjor styret fullmakt til å utnevne valgkomite på første styremøte etter
årsmøtet.
Det har ikke lykkes styret å få satt sammen denne komiteen og det forslås derfor at
styret får fullmakt til å sette sammen ny valgkomite for 2021.
Forslag:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne en valgkomite for 2021 om det ikke melder
seg noen på årsmøtet.

Engasjere revisorfirma og regnskapsfører:
Styret ønsker å gå fra valgt kasserer til å benytte ekstern regnskapsfører.
Styret oppnevner 2 stk til å signere alle bilag

Forslag:
Årsmøtet reengasjerer BDO AS v/Jostein Håland som revisor.
I tillegg gir årsmøtet styret fullmakt til å gå fra valgt kasserer til å engasjere
SR Regnskap som regnskapsfører.

Kontrollkomite-medlemmer på valg:
Kontrollkomite
Kontrollkomite (Leder)

Helge Aamodt
Vidar Dymbe

Følgende medlemmer foreslås til kontrollkomite for 2021:
Leder
Medlem
Varamedlem

Vidar Dymbe
Helge Aamodt
Steffen Syvertsen

Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Ny for 2 år
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NOTATER:
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KLUBBENS VERDIER:
- Godt miljø
- Klubb for alle
- Allsidighet
- Kvalitet
- Synlighet

