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2a. Velkommen til
årsmøtet i
Vardal Idrettsforening
Av smitteverns hensyn ser vi oss nødt
til å avholde årets styremøte digitalt
Skulle det åpne seg en mulighet for å
arrangere møtet fysisk vil vi gjøre det.
Saker og forslag sendes til leder@vardal.no senest 21 mai

Vel møtt
Mvh Styret
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Styret
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Anleggskomiteen
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Anleggskomite
Planer
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Sportsplan (Vedlegg)
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Innkomne forslag
Medlems kontingent 2021
Trenings avgift 2021
Valg 2021
Avslutning

2c. Forretningsorden
For årsmøte
I Vardal Idrettsforening
1. Ordet forlanges ved håndsopprekking, og ved å vise tildelte
stemmerettsbevis.
2. Ingen får ordet mer enn tre ganger i samme sak.
3. Fem minutter taletid første gang, tre minutter andre og
tredje gang. Unntatt er forslagsstiller
4. Ordet til forretningsorden gis en gang i samme sak.
5. Dirigenten kan foreslå forkortet taletid og strek.
6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslista.
Forslagene legges fram skriftlig, og før strek er satt.
7. Vedtak og valg avgjøres ved flertall av avgitte stemmer,
eller slik loven tilsier.
8. Blanke stemmer telles ikke, og regnes ikke som avgitt.

Styret VIF, april 2021

3. Valg av møteleder

4. Valg av møtesekretær

5. Valg av desisorer

6a. Årsberetning fra styret i Vardal IF 2020
Styret har i 2020 hatt denne sammensetningen:
Leder: Marit Stensby / Pål Tangen (fra desember 2019)
Nestleder: Are Bugge / Jan Erik Haugom (fra juli 2020)
Kasserer: Bent Eliassen
Sportslig Leder: Torild Svendsen
Leder anlegg: Vegar Fuglerud
Styremedlem: Are Bugge (fra juli 2020)
Sekretær: Nestleder har vært årets sekretær
Revisorer: Ann Elisabeth Jevnesveen og Barbro Smedhaugen Larsen
Arnstein Bakke har innehatt stillingen (20%) som sponsor ansvarlig gjennom hele 2020 og
har utført en glimrende jobb.
Styret har avviklet månedlige styremøter i hele 2020, i tillegg arbeidsmøter etter behov. Fra
august og fram til årsmøtet har det vært ukentlige arbeidsmøter. Alle saker til orientering
eller behandling i styret er referatførte i ny referat-mal, totalt 81 stk saker ekskl. vedlegg.
Vardal IF har nå ca 200 registrerte medlemmer.

Sportslig utvikling
Sportslig utvalg har i det vanskelige året 2020 gjort en imponerende jobb i forhold til
trenere, dommere, ledere og spillere. Per Frode Andreassen tar over som sportslig leder fra
1 feb. 2021. Takk til Torild Svendsen for en vel utført jobb gjennom mange år.
Det har vært regelmessige møter, utvalget som har arbeidet med mange saker og styret har
hele veien blitt godt orientert via sportslig leder. SU har oppdatert gjeldende sportsplan for
klubben, og informert om denne til alle ved flere anledninger, planen skal revideres minst en
gang årlig.
Se ellers årsberetning fra sportslig utvalg.

Økonomisk utvikling 2020
Ved inngangen til 2020 overtok styret en bankbeholdning på kr 270.000,- og
beholdningen var ved årsskifte kr 960.000,- , en økning som bl.a skyldes corona midler
mottatt høsten 2020 med bakgrunn i søknader fra styret. Midlene vil komme til sin nytte i
2021 i.f.m gjenoppbyggingen etter pandemien. Det er også mottatt kr. 100.000,- fra Gjøvik
kommune i.f.m søknad om forprosjekteringsmidler for nybygg på Vardal. Langsiktig gjeld er,
som tidligere år, redusert med kr. 50.000,- gjennom året.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 143.000.
Pandemien, som inntraff 12. Mars, har påvirket aktivitetsnivået og medlemstallet resten av
året negativt. Inntektssiden og utgiftssiden er påvirket av dette. Her må det settes inn
kraftfulle tiltak i 2021, og styret jobber aktivt med dette.
Det er lite tap på fordringer.
Drift av undervarmeanlegget krever høyt fokus på god styring på drifts- og
vedlikeholdskostnader. Det er store fyringskostnader og meget viktig med mye utleie av

banen. Anleggsansvarlig Vegar Fuglerud har også dette året gjort en veldig god jobb. Med
bakgrunn i lavere etterspørsel etter banekapasitet på vinterstid, valgte allikevel Vardal IF i
2020 å holde banen vinteråpen frem til corona pandemien inntraff medio mars.
Avtagende etterspørsel etter vinterleie av bane i årene fremover blir en veldig utfordring for
klubben økonomisk og må utredes nøye vedr. riktig beslutning rundt økonomisk/sportslig
risiko vedr om en vinteråpen bane er forsvarlig uten støttespillere økonomisk/risiko
avlastere.
Se forøvrig eget vedlegg med årsregnskap og balanse.
Etter styrets oppfatning er det i 2020 vært en forsvarlig drift av klubben og anlegget.

Dugnader
Pensjonistgruppa har hatt varekjøring for Coop Bybrua hver torsdag. Dette betyr mye for
Vardal IF og gir kjærkomne kroner til klubbkassa. Styret har fått beskjed om at det ønskelig
med et par mann til i dugnadsgjengen for at de skal være godt nok dekket opp på alle
torsdager. En stor takk til dugnadsgjengen.
I samarbeid med Gausdal Landhandel og bygglinja ved Gjøvik videregående skole ble den
gamle terrassen og trappen inn til hytta erstattet av ny trapp og terrasse. Takk til alle
impliserte aktører.
Våre A-lags spillere har også gjennom høsten fjernet den gamle tribunen og vi håper at vi i
2021 kan, i samarbeid med Gausdal Landhandel få satt opp en ny.
Ellers har det i 2020 vært lite dugnader på grunn av pandemien som har herjet.
November: Salg av sitte underlag

Arrangementer
Det har vært et trist år med tanke på arrangementer, men vi håper at andre halvår 2021 skal
kunne bringe oss tilbake til normalen

Representasjon
I møter med IØFK har leder, nestleder og sportslig leder deltatt.
I samarbeidsmøter med andre klubber har sportslig leder og flere fra sportslig utvalg deltatt.
I møter med kommunen har representanter fra styret møtt.
Det har av naturlige årsaker blitt lite fysiske møter i 2020, men det har til gjengjeld blitt
avholdt mange møter med forskjellige aktører på teams og skype der flere av våre
tillitsvalgte, trenere og lagledere har deltatt.

Materiell
Klubben har gjennom hele 2020 hatt en dyktig materialforvalter i Bent Eliassen, som har hatt
totalansvaret for alt av klubbens materiell. Noen lag har fått nye draktsett, noen lag har
«arvet» draktsett og det er viktig at alle bruker disse draktene i kamper, cuper, fotografering
etc. og at alle leverer inn igjen sin på høsten når sesongen er slutt. Når det gjelder
samarbeidspartner for sportsutstyr så er det Adidas gjennom Sport 1 Amundsen Sport på CC
Gjøvik

Kiosk
Lite kioskdrift i 2020

Hjemmesider
Vi har slitt med oppdateringer på hjemmesiden vår i lengre tid, men dette har vi satt mer
fokus på nå og oppdaterings frekvensen tar seg stadig opp da Jan Erik Haugom har tatt
ansvar for hjemmesiden midlertidig. Klubben ønsker seg imidlertid en permanent webredaktør, samt gode rutiner for tilgang av stoff fra lagledere, trenere, foreldrekontakter,
spillere og andre interesserte. Det er alles ansvar å komme med innspill, saker og bilder.
Husk at bilder som skal publiseres på internett trenger tillatelse fra den som er avbildet eller
foresatte dersom han/hun er under 18 år.

Aktivitet på hytta
Det var mye utleie av hytta første kvartal både helg og hverdager, men etter pandemien
satte inn så har det vært minimalt med utleie av hytta.
Vintervei har vært fra Raufossveien og det har vært brøytet daglig. Det er ønskelig at alle
bruker p-plass på hovedsiden av klubbhytta, og at Skolevegen bare brukes til
varelevering. Det trådløse nettverk på hytta fungerer fint. Passord: vardalif2014

Organisering av klubben
Det gamle organisasjonskartet er revidert og videreutviklet, dette skal gjøres hvert år. Alle
funksjoner må beskrives godt i en egen klubb håndbok og ha ansvarlige personer fra årsmøte
til årsmøte. Viktig med kontinuitet. Under styret skal det være arbeidsutvalg (som sport,
økonomi, baner, m.m) og gode rutiner for trenere, oppmenn/lagledere, kaptein på laget og
foreldrekontakter i.f.t. ansvar for gjennomføring av de ulike arbeidsoppgaver (som
registrering på fiks.no; oppfølging regler, drakter, forsikring, informasjon om betalinger,
lotteri, dugnad etc.). Se alle oppdaterte organisasjonskart på vardal.no

Prosjekt Kvalitetsklubb
Vardal IF har siden 2016 vært en del av IØFK sitt prosjekt Kvalitetsklubb. Veileder fra IØFK
har vært Tom Henning Hovi. Prosjektet består av kvalitetssikring av alle ledd og funksjoner i
en fotballklubb. Dette er en kontinuerlig prosess, men det har vært mye trykk på den
gjennom vinteren 2020/2021 på grunn av en resertifiserings prosess.

Fremtidsutsikter for klubben og anlegget
Den flotte fotballbanen med kunstgress, gjerde og undervarmeanlegg har nå vært i full drift i
vel 6 år og det kreves mye ressurser til organisering, vedlikehold og oppvarming. Klubben er
avhengig av noe store inntekter i årene som kommer for å gjøre de nødvendige tiltak. Det er
viktig med faste leieinntekter på banen og gode samarbeidspartnere rundt omkring. Videre
er det essensielt med et godt samarbeid med kommune, fylke og
fotballkretsen. Samarbeidsavtaler framover for VIF må sikres og dette er
et kontinuerlig arbeid, det er viktig at klubben stadig får flere samarbeidspartnere. Styret

mener at det bør arrangeres fotballcup på Vardal igjen om ikke alt for mange år og at det
er ønskelig med en egen Idretts-SFO/aktivitets-SFO/FFO.
Hovedmålet har også dette året vært å gjenopprette alle arbeidsutvalg med det nødvendige
antall personer for å oppfylle det nivå som trengs for ordinær drift. Styret
søker allikevel fortsatt etter flere engasjerte personer i klubben som vil være med på det
nødvendige visjonsarbeidet og stake ut kursen videre i forhold til hva Vardal IF skal være, stå
for og ha som målsetninger både på kort og lang sikt. «Alle på banen» reflekterer så mye, og
det er store muligheter for en klubb som har supre mennesker og et supert anlegg.
Anlegget vårt har fortsatt store behov for modernisering, spesielt er det etterlengtet med
nytt tribuner. Selv om klubbhytta har fått en ansiktsløftning gjennom ny terrasse så bærer
den ellers preg av tidens tann, og det ville være kjærkomment om det i de nærmeste årene
kan foretas det nødvendige vedlikehold, for å opprettholde den standard som har vært, slik
at det ikke forfaller ytterligere.
Viktige saker framover blir arbeidet med mer langsiktige planer som videreutvikling av
Vardal Idrettspark, samarbeid med Mustad Næringspark, klarlegge hva slags
muligheter/begrensninger som finnes i forhold til prosjekt aktivitetshus lokalisert på Vardal i
samarbeid med Backe Idrettsbygg, Gjøvik kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere.
Dette arbeidet har imidlertid blitt satt i pausemodus i påvente av mer informasjon
vedrørende ny RV4.
Det å «bygge klubben» videre er minst like viktig i 2021 som tidligere, og det er kanskje
stabilisering som er nøkkelordet her. Viktig å opprettholde kvalitet i alle ledd og
videreutvikle de muligheter som en fotballklubb skal og bør ha. Klubbfølelsen og
samhørigheten må fortsatt styrkes, det er viktig med trivsel og tilhørighet på lagsnivå, men vi
må ha klubben Vardal i fokus også.

Styret Hunndalen, 15. april 2021

6b ÅRSBERETNING FRA SPORTSLIG UTVALG SESONGEN 2020
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Sportslig utvalg besto av følgende medlemmer: Torild Svendsen- leder, Jan Erik
Haugom- dommerkoordinator, Vegar Fuglerud, ansvarlig for baner og- anlegg.
Anders Mork Limmesand, trenerkoordinator.
Sportslig leder ble engasjert fra 1.5.2014. og stiller til gjenvalg et år til fram til
mars 2021.Slutter 1. februar 2021 da Per Frode Andreassen tar over.
Utvalget fungerer bra og har et godt samarbeid og møtes ca en gang i måneden
eller ved behov.
SU ble i samarbeid med styret ferdig med sportsplanen til årsmøtet 2015, et
levende dokument. Planen er synlig på vår hjemmeside Vardal.no og revideres
årlig og holdes oppdatert. Den ble revidert høsten 2020.
Sesongen 2020 ble svært amputert pga koronasituasjonen.
Vi har et godt etablert A- lag for herrer som ikke spilte noen kamper denne
sesongen Per Frode Andreassen var hovedtrener for A-laget med Sebastian
Stegane som assistenttrener. Lagleder/ oppmann var Kjetil Smitt Ingebretsen.
A-laget deltok på vinterserie inntil den ble avsluttet på grunn av
koronasituasjonen.
Vardal IF har egne lag i alle aldersgrupper bortsett fra ungdomsfotballen (fra 13
år) der vi har samarbeidslag med Vind. Vi har samarbeidet med Vind IL med J2006 i to år. Samarbeidet blir avsluttet vinteren 2020 og jentene meldte overgang
til Vind. Årsaken er at vi har få egne jenter igjen, samt at jentene kun må stå i en
klubb for å kunne samarbeide med Vålerenga fotball (et samarbeid Vind IL har)
og kunne spille i regionserie. De må også stå i en klubb for å kunne hospitere og
spille på J-17 eller damelag. Vi hadde sesongen 2020 også samarbeid på g-2006
og junior. De få juniorspillerne har blitt kontaktet og fått muligheten til å trene med
A-laget i Vardal. Den kontakten bør opprettholdes for kommende sesong for å få
Vardalgutta tilbake.
Vi har alltid rekruttert 1. klassinger, med brev til alle på Blomhaug skole i
Hunndalen på våren, men koronasituasjonen satte en stopper for dette våren
2020.
1.klassingene i 2020 sesongen er likevel i gang med treninger og har etablert lag
etter initiativ fra foreldre. Leder i SU hadde foreldremøte høsten 2020 med dette
laget.
SU arrangerte heller ikke årlig kick off for alle lagene i april 2020 pga smittefare.
Trenere og lagledere i yngres avdeling og ungdomsfotballen for øvrig, har ledet
lagene sine trofast og godt gjennom sesongen 2020 med ivaretakelse av gode
sentralførte smitteverntiltak
Trenerforum ble avlyst pga. smittesituasjonen.
Fotballskolen avlyste vi pga. smittesituasjonen.
Håper at fine treningsforhold, gode trenere, et godt inkluderende miljø og et
koronafritt år kan bidra til at enda flere barn- og unge kommer til Vardal.

Torild Svendsen / Sportslig leder

6c. ÅRSBERETNING BANER OG ANLEGG 2020
Baner og anlegg:

Vegar Fuglerud
Arne Knudsen
Storm Marius Haugen

(leder)
(banemannskap)
(banemannskap)

AKTIVITETER:
Sportshytta:
Sportshytta fikk oppgradert til ny veranda, skiftet verandadør og takrenner i 2020. Det
ble også satt på snøfangere på hele taket. Elever ved Gjøvik videregående skole
utførte denne jobben helt utmerket. De skiftet også ut døra i kiosken. Dette ble
markert med avslutning fra klubben den 16. desember.
Bent Eliassen, Arnstein Bakke og Vegar har skiftet ut gamle lysarmaturer med nye i
storsalen. Eltera koblet opp strømmen.
Grusbanen:
Grusbanen blir brukt som parkeringsplass hele året. Dette har ført til mye mindre
trafikk i skolevegen.
Kunstgressbanen:
Kunstgressbanen er blitt flittig brukt i den perioden det har vært åpent. Idrettsparken
ble stengt den 9. mars pga korona situasjonen. Idrettsparken ble gradvis åpnet igjen
den 7. april med treninger for de yngre. Fra 20. april kunne også de voksne så smått
begynne å trene igjen. Det ble ikke spilt kamper før vi kom til august.
I perioden anlegget var stengt ble snøen kjørt inn igjen på banen.
Banen er blitt sloddet og børstet minst 1 gang pr. uke.
Banen ble harvet 3 ganger i 2020. Klubben har i 2020 benyttet eksternt firma for
dyprens av banen.
Det ble etterfylt 26 tonn med granulat.
Tribunen mot banen ble revet av A-laget rett før ferien. Håvard Skjellhaug fraktet bort
gammelt materiale. Arne Knudsen og Vegar har stått for vedlikehold av gjerdet rundt
banen.
Morten Olstad og Gjøvik brannvesen har bidratt med å skifte lys i lysarmaturer på
kunstgressbanen.
Kunstgressbanen ble stengt 6. desember med ca. 15 cm snø for å spare utgifter på
fyring. Dette utgjorde en besparelse på ca. kr. 80.000,-

Gressbanene:
Gressbanene var fri for snø i uke 16.
Treningsbanene ble klippet ofte i 2020. Dette bidro til bra forhold på treningsfeltet i
hele 2020. Gressbanene er kun benyttet av noen få lag innimellom.
Styrkeparken:
Styrkeparken blir meget flittig brukt av Hunndalen og omegn. Vi ser gjerne at våre
egne lag bruker den til trening mye mer enn det som blir gjort.
Ballbinge:
Lite bruk av ballbingen. De som benytter den er stort sett ikke medlemmer i Vardal.

Kiosken:
Kiosken har kun vært benyttet høsten 2020.

Avslutning:
Vardal Idrettsforening vil rette en stor takk til ALLE ovennevnte i VIF’s anleggskomite
for den kjempejobben som ble utført i 2020.
Vegar Fuglerud, leder baner og anlegg

6d. Vi har dessverre ikke mottatt så mange årsberetninger fra
lagene våre, men ett unntak er det, det er fra gutter 10. Bra
jobbet!

Årsberetning fra Gutter 10 sesongen 2020

Trener: Stian Stubbene

Trener 2 Tor Erik Røyr

1. Oppsummering-Konklusjon
Konklusjon er at vi er et bra lag med mye potensiale. Vårt mantra er å
holde så mange som mulig på banen så lenge som mulig. Og helst da i
Vardal.

2. Sesongforberedelser
Sesongforberedelsen ble så som så pga. Korona. Når vi skulle sette inn
støtet ble alt stengt. Kom i gang etter hvert, til å begynne med med 1m
avstandstrening, ikke lett. Når vi fikk trene normalt igjen hadde vi to
treninger i uken.

3. Kampsesongen
Når vi endelig kom i gang etter sommerferien synes jeg vi gjennomførte
en bra sesong. Vi er på nivå med andre lag bortsett fra Raufoss om
rundspiller oss. Har hatt 2 stk 7er lag

4. Spillerstall
Har en bra spillerstall med mange spillere. Vi har spillere fra mange
skolekretser. Blomhaug, Grande, Gjøvik int. school og Nordlia

5. Miljø
Bra miljø Alltid god stemning og trøkk på trening.

7a. ARBEIDSPLAN FOR STYRET I VARDAL IF 2021
Planlagte tiltak

Ansvarlig

Når

Koordinere daglig drift

Styret / Daglig leder

Hele året

Avholde styremøter etter behov

Leder

Hele året

Oppfølging og gjennomgang samtlige skilt- avtaler

Sponsor ansv.

1. kvartal

Informasjon og oppfølging diverse i årshjul

Styret

Vår 2021

Løpende oppfølging av arbeidsutvalg

Styret

Månedlig

Oppdatere arbeidsinstrukser til arbeidsutvalgene

Styret

Vår 2021

Sikre god økonomisk drift kgb-og undervarme

Styret

Hele 2021

Bedre intern informasjon og kommunikasjon

Styret

Hele året

Øke antall samarbeidspartnere til klubben

Sponsor ansv.

Vår og høst

Videreutvikle VIF som lokal arena for idrett og kultur Styret

Hele året

Videreutvikle klubb og organisasjon

Styret

Hele året

Videreføre kvalitetsklubbprosjekt (sikre nivå 1)

Styret

Hele året

Revidere langsiktig strategiplan

Styret

Høst 2021

7b. ARBEIDSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG SESONGEN 2021
•

Påmelding av lag – ansvar for påmelding/ansvar for å sjekke at laget er påmeldt i
riktig div. osv.

•

Oppstart 6-åringene – ansvar planlegging/ansvar gjennomføring. Thomas lager
opplegg og leder første trening. Sebastian følger opp som trener (benytter andre
trenere). Per Frode leder «foreldremøtet».

•

Kick-off alle lag. Vi gjennomfører kick-off for alle lag i begynnelsen av april. Vi
kom ikke helt i mål med hvordan vi skal arrangere dette (covid-19). Tas opp på
neste møtet.

•

Fotballskole; arrangeres første ferieuken mandag til onsdag/torsdag. Sportslig
leder har ansvaret for planleggingen, trenerveileder + instruktører fra A-lag og
samarbeidslag Vind-Vardal. Bent har sørget for påmelding.

•

Sportslig leder sørger for invitasjoner og personlig besøk på Blomhaug skole.

•

Trenerforum – gjennomføres et trenerforum i mars/april og et i månedsskiftet
august/september. Thomas står for opplegget i april. Per Frode og Sebastian
sørger for innholdet i høstens forum.

•

Jevnlige møter med trenerne i klubben. Det første møtet gjennomføres på
sportshytta i mars. Ønskelig med en kort informasjon fra alle grupper.
Sportsplanen presenteres. Trenerveileder viser seg på feltet. Snakker med alle
trenere. Uformell kontakt.

•

Sportsplanen – implementering/oppdatering/ansvar. Dette gjøres i møte med
trenerne. Må være tema når trenerveileder er i dialog med de ulike
trenerteamene.

•

Banefordeling. Vegar ordner dette med utgangspunkt i ønsker fra trenerne

•

FIKS-ansvarlig. Vegar er hovedansvarlig, men det er ønskelig at sportslig leder
gis opplæring slik at han kan gjøre en jobb når hovedansvarlig er utilgjengelig.

•

Ansette trenere for sesongen 2022. Dette er sportslig leders sitt ansvar.
Forlengelse av eksisterende kontrakter og nyansettelser; arbeidet bør begynnes i
begynnelsen av september.

•

Ansette trenerveileder for sesongen 2022 – styret ved sportslig leder bør ha dette
i boks før utgangen av inneværende sesong.

•

Overgangssaker – hvordan dette skal foregå på en ryddig måte/ansvarlig. Dette
er det klare regler for. Viktig at vi overholder disse. Det er sportslig leder som tar
kontakt med spillerens klubb. Vegar ordner det formelle (skjema/betaling).

•

Trenerveiledning – hvordan/frekvens/ansvar: Sebastian løser dette ut i fra sin
instruks. Lager en plan på arbeidet som legges frem på neste møte.

•

Påmelding trenere til kurs – tilbud om kurs gis av sportslig leder. Må være avklart
med styret med tanke på økonomi etc.

•

Uttak til sonesamlinger etc.; trenerne på de aktuelle lagene lager sin innstilling,
gjør denne kjent for trenerveileder. De avklarer så hvem som står for
påmeldingen. For sesongen 2021 er det bare et lag som er aktuell for
sonesamlinger.

7c. ARBEIDSPLAN FOR ANLEGGSKOMITEEN 2021

Vedlikehold, vask,
snørydding/snøbrøyting/
gressklipping av Vardal Idrettspark
Merking av alle fotballbaner
Klipping av Vardal Idrettspark
Arrangere ”vårdugnad”
Værtikalskjæring, lufting, sanddressing, resåing av gressbaner
Reparasjon av baner for vinteren
Lage ny arbeidsplan for 2022

Hele året

Leder AU-4/anleggsk.

I sesongen
Mai –
Oktober
Mai
Juni

Leder AU-4/anleggsk.
Leder AU-4/anleggsk.

Oktober
November

Leder AU-4/anleggsk.
Leder AU-4

Leder AU-4/anleggsk.
Leder AU-4

8a. Godkjenning av strategiplan (se eget dokument)

8b. Godkjenning av sportsplan (se eget dokument)

8c. Godkjenning av klubbhåndbok (se eget dokument)

9.Godkjenning av regnskap 2020 (se eget dokument)

10.Godkjenning av budsjett 2021 (se eget dokument)

11.Gaver og utmerkelser 2021
Avtroppende leder: Marit Stensby
Avtroppende sportslig leder: Torild Svendsen
Revisorer: Ann Elisabeth Jevnesveen og
Barbro Smedhaugen Larsen

12.Innkommende forslag 2021
Ingen innkommende forslag pr 26.05.21

13.Medlems kontingent 2021

Tillitsvalgt / Støttemedlem

kr 300

Trener / Lagleder

kr 100

Æresmedlem

kr 0

Junior / Senior / Ungdom 13-16 år / Barn

kr 600

Familiemedlemsskap

kr 750

*Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører.
Kontingenten dekker blant annet forsikring av medlemmet og det er derfor viktig
at denne blir betalt.

14.Spiller og treningsavgift 2021
Senior herrer

kr 3500

Damelag / Junior / Ungdom (13-16 år)

kr 2880

Gutter / Jenter 9-12 år

kr 1580

Gutter / Jenter 7-8 år

kr 1580

Gutter / Jenter 6 år

Gratis

Oppgitte priser er pr år, men er delt i en vår og en høst termin.
Her kan det forekomme spesielle priser for våre samarbeidslag.
Styret har på grunn av redusert tilbud i pandemitiden vedtatt at det for vår termin
2021 gis en rabatt på kr 500 for senior herrer, kr 400 for Damelag / junior / ungdom
og kr 300 i barnefotballen.

15. Innstilling til valg på årsmøte 2021
Navn

Funksjon

Valgt for

Pål Tangen

Leder

2 år

Jan Erik Haugom

Nestleder /
Sekretær

1 år

Bent Eliassen

Kasserer

2år

Per Frode Andreassen

Sportslig
leder

1 år

Vegar Fuglerud

Leder anlegg 1 år
Styremedlem

1 år

Ann Elisabeth Jevnesveen

Revisor 1

1 år

Barbro Smedhaugen Larsen

Revisor 2

1 år

Sponsor ansvarlig Arnstein Bakke har rapporterings plikt til styret, men har ikke
møteplikt

Styret har fungert som valgkomite i 2020, vi fortsetter den ordningen også i 2021

16. Avsluttning
Styret i Vardal takker for oppmerksomheten
Hunndalen 07.05.21

Vedlegg:
Strategiplan 2021-2022
Sportsplan 2021
Klubbhåndbok 2021
Regnskap 2020
Budsjett 2021
Revisjons rapport 2020

