
 
 
 

Årsmelding fra hovedlaget 2010 
 
Styrets sammensetning: 
Leder:  Nina Gravaune  
Nestleder:  Inger Einvik 
Kasserer:  Anne Kelly Irgens 
Sekretær:  Anne Rundhaug 
Fra fotballavdelinga: Bjørn Grenne 
Fra skiavdelinga: Rune Voldseth 
Fra barneidrettsavdelinga: Randi Hinberg 
Fra trimavdelinga: Anne Grete Dahlen 
 
Gjennomføring av aktivitetsplan: 
 
1. PLAN: Hovedstyre skal legge best mulig til rette og støtte opp under arbeidet 
i underavdelingene. 
 
Gjennomføring: Hovedstyret tar den økonomiske belastningen ved å holde anlegg 
vedlike og nødvendige investeringer i/på anlegg og utstyr. Her kan nevnes midler 
til vedlikehold av bane, lys, forsikring, drivstoff, vedlikehold av scooter/slådd, 
klipper og vedlikehold av Sønninghytta. Den praktiske delen av jobben utføres i 
underavdelingene. 
Vi har fått tildelt kr 90 000,- i spillemidler til oppgradering av lysløypa. Status i 
forhold til fremdrift er at vi fremdeles venter på en avklaring av eierforhold 
ved Mestrings og læringssentret for å kunne tinglyse avtalen. Arbeidet i forhold 
til lysløypa driftes av en egen arbeidsgruppe i laget. 
  
2. PLAN: Det forutsettes at barneidretten drives etter de retningslinjer som er 
gitt av NIF. 
 
Gjennomføring: Barneidretten på Ekne drives helt etter forskriftene. All 
aktivitet for barn opp til 12 år er organisert gjennom den avdelingen. Tilskuddet 
fra idrettsråde er stort og viktig.  Forutsetningen blant annet for å få 
tilskuddet er at idrettskolen drives etter de retningslinjer som er gitt av NIF. 



 
 
3. PLAN: Laget skal være forsiktig med å ta på seg investeringer som gir 
svekket balanse, eller vesentlige økte driftskostnader uten tilsvarende 
merinntekter. 
 
Gjennomføring: Etter planen. Laget har gått med ca 74 000,- kr i overskudd i år. 
Takket være en nøktern og fornuftig drift. Vi har solgt løypemaskin for 12 000,- 
og skitrekket til Frol IL for kr 7000.- Svein Ove Eggen har gjort en god jobb 
der. Grasrothandelen kom som en positiv overraskelse i fjor men også i år i form 
av ca 20 000,-  
Ellers er vi blitt tildelt klubbstøtte fra Johan Kjølstad som har gitt kr 30 000,- 
til sin moderklubb. Dette bidraget har han øremerket til lysløypeprosjektet. 
Retter en stor takk til ham. 
Tilskuddet fra idrettsskolen er nevnt ovenfor.  
Vi har deltatt på to inntektsgivende dugnad i år, varetelling på Rimi i Sjøgata. 
Fotballgruppen viser igjen til en sunn og god økonomi med overskudd i år også. 
Ski går med et lite underskudd i sitt regnskap. 
 
4. PLAN: Samlet møteaktivitet/aktivitet skal ikke økes. Av eksterne aktivitet 
prioriteres Levanger idrettsråd og møter lokalt på Ekne. 
 
Gjennomføring: Hovedstyret har avholdt 5 styremøter, samt halvårs – og 
årsmøte.  
Leder har deltatt på et styreverskurs i regi av Levanger Idrettsråd. Arve 
Brenne har deltatt på et kurs i Steinkjer vedrørende Momsfritak i regi av Ekne 
IL. 
 
5. PLAN: Laget forplikter seg til å ta hensyn til øvrige kulturaktiviteter ved 
planlegging av sin aktivitet. Om nødvendig skal laget vær en pådriver for å 
samordne aktiviteten med andre lag og foreninger på bygda. 
 
Gjennomføring: De ulike aktivitetene har i liten grad kollidert med andre 
aktiviteter på bygda. Vi minner om at aktivitetskalenderen på hjemmesiden er 
også åpen for andre lag og foreninger på bygda. 
 
6. PLAN: Laget har en målsetting om å opprettholde/øke dagens medlemstall. 
 
Gjennomføring: Årets medlemstall holder seg tilnærmet lik fra foregående år. 
 



7. PLAN: Lagsavisa, Reporter’n, skal utgies med 2 nummer i perioden. Vi har 
vedtatt av trykking av Reporter`n heretter skal foretaes på Innherred Grafiske 
for bedre layout og for å bruke bilder med farger i større grad. Dette er lagt 
inn i budsjettet for 2011. 
 
Gjennomføring: Som planlagt var det utgitt et nr før jul og et før sommerferien. 
 
SPORTSLIG AKTIVITET: 
 
Ski, fotball, trim og barneidretten, viser til hver enkelts gruppe årsmeldinger. 
 
Vi har fortsatt stor nytte og glede av samarbeid med naboklubbene. Vi har 
samarbeid med Ronglan IL om fotball, og felles lag til St. Olafsloppet. På 
fotballsiden har vi samarbeidet med Skogn IL og Markabygda IL. Vi har 
samarbeid med Skogn IL, Ronglan IL, og Markabygda IL på ski. 
 
Idrettslaget betaler fremdels årsavgift til Friidrettskretsen. Det er anledning 
til å representere klubben i de forskjellige friidrettstevnen som arrangeres. 
 
ANLEGGSSITUASJON: 
 
Bua har fått en liten ansiktsløftning på tampen av året, møterommet er malt opp, 
nye møbler er innkjøpt og ny ytterdør er satt inn. Nytt gulvbelegg skal det også 
investeres i. Kanskje vi kan leie det ut som møtelokale for en symbols pris etter 
hvert. 
Vi har som mål å få satt inn ei ny ytterdør på Sønninghytta i 2011.  
Skolen har ansvaret for brøyting av Fotballbingen om vinteren. 
Viser til punkt 1 vedrørende lysløype prosjektet. 
Vi i styret vil rekke en stor takk til alle de som har bidratt med dugnadsinnsats i 
regi av Ekne IL, varetelling, male dugnad, Knøtteturnering osv. 
 
 
AVSLUTNING: 
 
Et lite høydepunkt for lederen i år var å være til stede sammen med ca 20 
representanter fra andre idrettslag å motta diplom om klubbstøtte fra Aker 
ASA på Aker brygge i OSLO. Aker ASA er sponsor til sprintlandslaget på ski og 
hver utøver får tildelt 50 000 kr hver til støtte for sine idrettslag. Johan 
Kjølstad har bestemt at moderklubben Ekne skal få ca kr 30 000,-. 
På Aker sine kontorer var i godt selskap sammen med Aker ASA sin konsernsjef 
Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke med frue, Åge Skinstad, og flere 



representanter fra Aker konsernet. Der fikk vi god bevertning med foredrag om 
samarbeidsforholdet mellom Aker og skiforbundet og et foredrag av Åge 
Skinstad om betydningen av arbeidet som blir nedlagt i idrettslagene om du er 
liten eller stor. Ekne lL var vel den klubben som var representert med det 
laveste budsjettet på ski med beskjedne 16 000,- mot ei skigruppe i et stort 
idrettslag med millioner på budsjettet. 
 
Men uansett stort eller lite budsjett, det er ikke bestandig styrende hvordan vi 
skal lykkes som idrettslag. Men det vi kan måles på er om vi lykkes i å nå flest 
mulig med våre aktiviteter. Oppslutningen om våre aktiviteter sier noe om at vi 
har lyktes med det. Særgruppene i laget legger ned en solid innsats i så måte. 
 
Kasserer i laget har søkt om fritakelse av sitt verv i 2011, dette er innfridd. 
Vi i styret har vedtatt å dele opp kasserer jobben i to. Kasserer skal ha de 
samme arbeidsoppgavene som før med unntak av føring av regnskap og betaling 
av regninger. Laget skal ha egen regnskapsfører som tar seg av disse oppgavene 
og som skal ha tett kontakt med kasserer i laget. Han har ikke møteplikt i 
hovedstyret. 
 
En av de største utfordringer et idrettslag har er å få folk i de forskjellige 
vervene for hvert år. Valgkomiteen har en hektisk og krevende jobb i en kort 
periode for å få dette på plass. Mange tar gjenvalg. Det har veldig stor 
betydning for kontinuiteten i arbeidet som nedlegges. Retter en stor takk til 
dere, og takk til dere som tar på dere et verv i laget. 
 
Styret i Ekne IL vil takke sine medlemmer med ildsjeler for samarbeidet i 2010 
og håper på et like godt samarbeid i 2011. 
 
 
Ekne, 26.11.10 
 
 
Nina Gravaune 
Leder i Ekne IL 
  
  
 
 


