Årsmelding fra hovedlaget 2011
Styrets sammensetning:
Leder:
Nina Gravaune
Nestleder: Inger Einvik
Kasserer: Erlend Bjøru
Sekretær: Anne Rundhaug
Regnskapsfører: Arve Brenne
Fra fotballavdelinga: Bjørn Grenne
Fra skiavdelinga: Rune Voldseth
Fra barneidrettsavdelinga: Ole Kristian Joramo
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. Intet nytt vedrørende lysløype prosjektet
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.
Lokale aktivitetsmidler som har kommet Ekne til gode i år er kr 21 800,-.

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. Takket være en nøktern og fornuftig drift. Det
har ikke vært de store investeringer eller store økonomisk løftene i år. Men
Ekne IL har investert i en ny hjemmeside som holder på å ta form sakte men
sikkert. Ellers så har vi i år igjen blitt tilgodsett med klubbstøtte fra Johan
Kjølstad som har gitt kr 20 000,- til sin moderklubb. Dette er et tilskudd som er
kjærkomment, og noe som vi er svært takknemlig for. Styret i Ekne IL har
bestemt at støtten skal gå til innkjøp av utstyr til barneidretten, leie av
instruktører, (eks turn, judo, ski osv,) og leie av timer i svømmehall.
Vi har deltatt på to inntektsgivende dugnad i år, varetelling på Rimi i Sjøgata.
4. PLAN: Samlet møteaktivitet/aktivitet skal ikke økes. Av eksterne aktivitet
prioriteres Levanger idrettsråd og møter lokalt på Ekne.
Gjennomføring: Hovedstyret har avholdt 4 styremøter, samt halvårs – og
årsmøte.
Leder har deltatt på lagsmøte i regi av Levanger Idrettsråd.
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. Etter jul vil det komme en kalenderfunksjon på vår
hjemmeside og vi vil gjerne åpne opp for at den kan brukes av andre lag og
foreninger på bygda også.
6. PLAN: Laget har en målsetting om å opprettholde/øke dagens medlemstall.
Gjennomføring: Årets medlemstall har en betydelig nedgang fra foregående år.
Dette får blant annet betydning for tilbakeføring av andel både for
medlemskontigenten, aktivitetsmidler (LAM).
7. PLAN: Lagsavisa, Reporter’n, skal utgies med 2 nummer i perioden. Otto Solli
er ansvarlig redaktør.
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.
Gledelig nyhet i forhold til sportslig aktivitet er at Ekne IL får et seniorlag i 6
divisjon fra sesongen 2012. Vi har ikke hatt et seniorlag på Ekne IL siden
glansdagene på 80 og 90 tallet. Torje Gravaune Heimdal og Kenneth Lorås er de
som har tatt initiativ til dette og vil være primusmotor for dette sammen med et
støtteapparat bestående av Knut Skjesol og Morten Tvete.
Knut Skjesol har vært en primus motor og igangsetter for Ekne IL sitt
fotballakademi som pågår i sommerferien. Det har samlet smått og stort, ca 25
personer pluss, minus gjennom hele sommeren fra flere klubber i kommunen,
Skogn, Markabygda, Sverre, Strindheim osv. der spillerne har fått gode
treninger og opplevelse på Ekne stadion. Alle har vært velkommen aktive og ikke
aktive fotballspillere. Torje Gravaune Heimdal har stått for treningene. Dette
er blant annet et flott eksempel på et lavterskeltilbud.
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.
Deltagelse på idrettsmerkeprøvetaking i regi av Ekne IL har i år vært minimal.
ANLEGGSSITUASJON:
Fotballgruppa har gjort et løft vedlikeholdsmessig i form av dugnadsinnsats i
området rundt fotballbanen og har blant annet gjort innkjøp av nye benker.
AVSLUTNING:
Det har gjennom året 2011 vært en stor innsats i den enkelte avdeling for å
legge til rette for idrettslig utfoldelse i Ekne IL.
Ekne IL har en stor oppslutning i Barneidretten som vi må i vareta på en god
måte. Klubbstøtten fra Johan Kjølstad som nevnt tidligere vil være med på å
bidra til dette.

Formålet med barneidretten er at alle barn fra 1 – 7 klasse får en allsidig
idrettsopplæring som tar sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale
utvikling. Det viktigste fokuset blir at barna opplever glede ved fysisk aktivitet,
samhold og trivsel der leken har en sentral plass. Samt at dette forhåpentligvis
vil bidra til at de vil fortsette videre med idrettslige aktiviteter.
Ellers er det veldig fokus på lavterskel tilbud fra blant annet idrettsrådet og i
fra Annete Bartnes Dalheim som er nytilsatt idrettskonsulent i kommunen.
Ekne IL kan skilte med lavterskeltilbud både for barn og voksne i regi av dame
og herretrim, fotball; youngboys og oldboys og Ekne akademiet. (fotball)
Trimturer/marsjer arrangert av trimgruppa som er lagt til rette for alle
aldersgrupper.
Medlemstallet i Ekne IL har som sagt en betydelig nedgang, noe som vi må sette
større fokus på i 2012 for å øke medlemstallet.
Vi har blant annet også slit med å få inn aktivitets avgift blant de som deltar ved
våre aktiviteter.
Som før er en av de største utfordringer et idrettslag har er å få folk i de
forskjellige vervene for hvert år. Valgkomiteen har i år hatt en hektisk og
krevende jobb for å få mange tunge verv på plass. Mange tar også gjenvalg, noe
som vi er svært takknemlig for. Valgkomiteen har gjort en god jobb, og fått
vervene besatt til årsmøte.
Ekne IL har utrolig mange flinke utøvere, ledere, trenere og andre ildsjeler som
gjør en formidabel innsats for laget i sin fritid. Det er lagt ned en betydelig
arbeidsinnsats av disse som kommer medlemmene i Ekne IL til gode.
Inge Skilbrigt fikk tildelt blomster for sin innsats som billett selger for Ekne IL
sine fotballkamper på 80 og 90 tallet, og for sin innsats som kioskansvarlig
gjennom mange år i bua. Blomstene ble delt ut i anledning hans femtiårsdag som
ble feiret på Haugen 29. oktober.
Styret i Ekne IL vil takke for et utmerket samarbeid med avdelingene og alle
som på hver sin måte bidrar til at Ekne IL får mulighet for å tilrettelegge sine
tilbud på en god og meningsfylt måte.
Ekne, 13.11.11
Nina Gravaune
Leder i Ekne IL

