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Innkalling til årsmøte i Dalen IL
Det innkalles herved til årsmøte for Dalen Idrettslag i storsalen på Dalheim
onsdag 28. februar klokka 18:30.
Dagsorden:
1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen
4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2018
9. Gjennomgang av organisasjonsplan
10. Valg
Innkalling publiseres på idrettslagets nettsider, via nyhetsbrev og facebook. Saker som ønskes
fremmet for årsmøtet kan sendes til post@dalenil.no og må være styret i hende senest 12. februar.
Fullstendig saksliste vil kunne lastes ned fra dalenil.no senest 21. februar og utleveres i møtet.
For sak 10 henvises det til valgoversikt som ligger vedlagt innkallingen. Innspill til Valgkomiteen
kan sendes til valg@dalenil.no innen 20. februar.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha
oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2‐5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt,
jf. NIFs lov § 2‐9. Medlemmer som har skyldig kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar.
Etter det ordinære årsmøtet avholdes umiddelbart et medlemsmøte med informasjon
om styrets videre planer for året. Det blir enkel servering.
Vel møtt.
Med vennlig hilsen
Dalen Idrettslag
Styret

ÅRSMELDING FOR DALEN IL 2017
Styrets sammensetning i 2017 har vært:
Leder:
Nestleder
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Thomas A. Sagen
Hanna Caquet
Evelyn Lindheim-Eriksen
< manglet >
Elin Taaje Trilhus
Kristine Østreng
Hege Anett Johansen
Hans Gunnar Sleipnæs
Siri Finstad

Det er ikke utbetalt noen form for lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.
Idrettslaget har per 31.12.2017 totalt 385 betalende medlemmer fordelt på:
70 aktive enkeltmedlemmer,
253 medlemmer med familiekontingent
62 støttemedlemmer
1 æresmedlem (uten avgift)
Dette er en økning fra 2016 på 25 (+ 6,9 %).
Idrettslaget har hatt følgende aktive grupper i 2017:
Fotball:

M2010 – M2009 – M2008 – G2006/07 – J2005 – G2004/05 –
A lag menn 8. div – Senior 7er. Nytt lag 2011 under etablering.

Allidrett:

Barn fra 3 – 6 år, med trening i to terminer; vinter/vår og høst.

Bordtennis: Treningsgruppe for barn/ungdom.
Sykkel:

Ingen aktive i 2017.

Fitness:

Voksengruppe med zumba/fitball/tabata.

Innebandy: Voksengruppe med treninger gjennom høst/vinterhalvåret
I tillegg har idrettslaget organiser egen Fotballfritidsordning FFO Telenor Xtra
(se eget punkt), samt 1 dag med gratis idrettsleker på Dalheim i samarbeid med
Fet Kommune.
Styret har i årsmøteperioden avholdt 11 styremøter. Representanter fra styret har også
deltatt i foreldremøter på alle lag i barne-/ ungdomsfotballen.
Ansvarlig for politiattester har vært Hans Gunnar Sleipnæs

Idrettsrådet:
Tone P. Eriksen har representert Dalen IL i idrettsrådet. Hanna Caquet har også
deltatt i et informasjonsmøte knyttet til kommunesammenslåing, og prioriteringer
for idrettslagene i denne prosessen.
Idrettslaget har i 2017 gjennomført følgende fellesdugnader:





Tekstilinnsamling for Right to Play, et samarbeid med NIF.
Vårdugnad – med klargjøring av stadion før sesongstart.
Dugnadsarbeid ved cuper og kamper i fotballgruppa.
Dugnadssalg med samlet fortjeneste kr. 56.508,-

Sponsorer:
Trøgstad Sparebank har vært idrettslagets hovedsponsor i 2017. I tillegg er Joker Gan
med som særskilt sponsor for barneidretten, og Åkrene Mek er med som særskilt
sponsor for A-lags fotballen. Åkrene Mek og Per Mathisen har også gitt støttebidrag
til kunstgress prosjektet på Dalheim. For øvrig har bedrifter og enkeltpersoner kjøpt
274 baneandeler i kunstgressprosjektet, og 11 bedrifter har gitt bidrag til idrettslaget
gjennom bl.a. skiltreklame, minicup og annonser.
Dette har gitt en samlet inntekt på kr. 172.000,- (en nedgang på -34 % mot 2016).
Alle sponsorer er publisert på egen side via dalenil.no.
Gave fra Oskar Øverbys minne
Idrettslaget har i 2017 mottatt en gave pålydende Kr. 58.236,- fra legat nr. 3985
Oskar Øverbys minne. Legatet ble opprettet av Anna Øverby, født Ellestad, til minne
om hennes mann, Oskar Einar Øverby, som var født i Fet 11. mai 1888 og døde i
Ullensaker 31. mai 1966. I statuttene stod det i § 4 «Rentene av legatkapitalen…skal
deles ut som stipend til ungdom fra Fet». Avviklingsstyret vedtok 6.6.2017 at
gjenstående kapital skulle fordeles på: Fetsund speiderne KFUM/KFUK, Fet idrettslag
og Dalen idrettslag.
DIL-posten:
Idrettslaget har gitt ut 3 utgaver av DIL-posten med et opplag pr nummer på 1000.
Thomas A. Sagen stått for grafisk utforming og redaksjonsansvar, og ulike lag og
ledere har bidratt med bilder og artikler. Produksjon er utført av Wisa Grafiske Oslo.
Distribusjonen er gjort på nett og direkte i postkassene til husstander i Gan og på
Enebakkneset, samt via post til medlemmer utenfor bygda, sponsorer og
samarbeidspartnere.

Kommunikasjon til medlemmene:
Styret har løpende orientert medlemmene via egne websider, DIL-posten, eget
nyhetsbrev og i mobil app`en S2S Treningsøkta. Informasjon viktige arrangementer og
aktiviteter er også distribuert via meldingstjenesten til NIF i KlubbAdmin.
Styret hadde også egen stand under Skauen-dagen.
Kiosken «Den lille Café»
Yvonne Mathisen har vært kioskansvarlig i 2017. Driften gjennomføres på dugnad
under kamper og arrangementer. På grunn av byggeprosjektet med ny bane har det
vært mye lavere aktivitet i kiosken enn normalt, og det har også gitt reduserte inntekter.
Det har også vært lag som ikke har klart å drifte kiosktjenesten fullt ut under sine
kamper. I byggeperioden var det provisorisk kiosksalg ved banen på Enebakkneset.
Økonomisk endte kiosken med et overskudd på kr. 16.176,- (-43 % fra 2016).
Dalheim-dagen:
Idrettslaget måtte avlyse Dalheim-dagen som følge av forsinkelser i byggeprosjektet
med ny bane. Det var allerede inngått forpliktende avtaler om underholdning,
som medførte utgifter på Kr. 10.000,- Som erstatning for familiedagen ble det
arrangert en egen åpningsdag for nytt anlegg, med en inntekt på kr. 6.245,Andre aktiviteter gjennom året:





En egen temakveld med Fair Play fokus ble arrangert på Dalheim 5. april
Idrettsleker ble arrangert på Dalheim i uke 25 (med ungdomsinstruktører)
Felles turnering for fotballgruppa ble gjennomført i Porsgrunn
Avslutninger, premieutdelinger og årsfest ble arrangert ved sesongslutt.

Per Aas ble tildelt Årets Hederspris for sin mangeårige innsats som lagleder/trener,
baneansvarlig og ildsjel på Dalheim. Utdelingen ble gjort under årsfesten.
Dalheim Samfunnshus:
Dalen IL er medeier av Dalheim Samfunnshus, og har vært representert i Husstyret
ved Arne Johansen og Hanna Caquet. Det er gjennom 2017 bidratt med følgende
økonomiske tilskudd til driften:
 Til drift og vedlikehold (15 % andel fra overskudd FFO) kr. 6.063, Bidrag til generell drift av Dalheim Kompetansesenter (DKS) kr. 5.000, Avtalt andel av Grasrotandel (2/5-deler) kr. 20.164,Regnskapet for Dalheim 2017 rapporteres fra Husstyret i eget årsmøte, og er forventet
å gå med beskjedent overskudd. Budsjettet for Dalheim 2018 er satt opp med et
underskudd på -46.900 som vil måtte dekkes opp av eierne dersom ikke inntektene
øker. Styret i DIL vil be husstyret om regelmessig rapportering av økonomi i 2018.

Det er definert flere viktig vedlikeholdsoppgaver for Dalheim som over tid må utføres
for at anlegget skal være i god stand. Det er i 2017 utført vedlikehold av bl.a.
utvending panel, og i 2018 vil idrettslaget måtte bidra med bla. beising.
Husstyret organiserer prosjektene innenfor vedtatte budsjetter.
Grasrotandelen:
Dalen Idrettslag mottok kr. 50.410,- (+ 15 %) fra totalt 141 spillere (+ 13 %) i 2017.
Utviklingen i antall spillere fra 2010-2018 viser:

Tilskudd fra bingodrift
Idrettslaget er registrert hos Lotteritilsynet, og mottar kommersiell støtte fra
bingoaktivitet. DIL er tilknyttet Tekno Bingo via spillsted på Årnes. Lotteriansvarlig i
2017 har vært: Hanna Caquet. Sum tilskudd for 2017 ble kr. 55.763,- (+ 40 %).
Pantomaten
Det har også i 2017 vært en egen «sparebøsse» ordning hos Joker Gan, der frivillige
kan gi sine pantelapper til idrettslaget. Pantomaten tømmes ukentlig av styret og
bokføres løpende som inntekter. Inntekten for 2017 ble kr. 8.944,- som er en liten
økning fra 2016.

Støttekort
Klubben videreførte ordningen med støttekort i 2017. Kortene er ment som ekstra
støtte og inntekt til klubben, og kan kjøpes av både medlemmer, ikke-medlemmer og
bedrifter. Ikke-medlemmer fikk inkludert 1 år som støttemedlem i kortet.
Inntekten fra støttekort i 2017 ble kr. 3.200,Samarbeidet med Fet Kommune:
Dalen IL har i 2017 mottatt økonomisk støtte fra Fet Kommune i henhold til
inngåtte avtaler. Som medarrangør av sommeraktiviteter mottok klubben også et
økonomisk bidrag fra Fet Kommune på kr. 20.000,- der en andel ble benyttet
som godtgjørelse til instruktører. Idrettslekene ble arrangert over 2 dager i uke 25.
Inn mot budsjettbehandlingen i kommunen søkte idrettslaget på nytt om kommunal
støtte til byggingen av kunstgressbanen. Rådmannen fant ikke plass til å prioritere
tilskudd til Dalen sitt prosjekt, men posisjonen i kommunestyret (AP/SP/SV) fremmet
et eget forslag om støtte som fikk flertall. Idrettslaget ble tildelt 500.000,- for 2018
og 500.000 for 2019 som tilskudd til anleggsutviklingen.
Ny kunstgressbane ble ferdigstilt 5. september 2017
Den nye kunstgressbanen ble prosjektert og bygget med Salten Unisport som
Entreprenør, med en total kostnadsramme på 3.598.815,- eks.mva.
Under byggeprosessen kom det frem nye behov for oppgraderinger, og disse ble
styrebehandlet som avviksmeldinger (etter NS 8407:2009).
1) Oppgradering av strømføring til lysmastene Kr. 317.400,- eks.mva
(halve beløpet er refundert fra Fet Kommune, tilhørende skolens lysmaster)
2) Rydding og bort kjøring etter trefelling kr. 2.500,I tillegg vedtok styret å besørge asfaltering av støttekant rundt banen. Jobben ble
forespurt hos 3 leverandører, og utført av selskapet Asfalt 123 til kr. 70.480,- eks.mva.
Sluttregnskapet for baneprosjektet er kvalitetssikret av Akershus Idrettskrets, og
totalkostnad inkl. verdi av dugnadsarbeid er fastsatt til kr. 5.469.369 inkl. mva.
Betalt mva. er Kr. 1.014.674,- som er søkt for momsrefusjon fra Kulturdepartementet.
Etter reklamasjoner på arbeid og forsinkelser i prosjektet, mottok idrettslaget
6 stykk 5er mål som kompensasjon, samt noe ekstraarbeid fra leverandørene.
Banen har gjennomgått FIFA Field test 16-0213-04
og er innmeldt i anleggsregisteret. Det er opprettet
en vedlikeholdsplan som loggføres på web i egen
løsning hos Saltex Unisport.

GRUPPENES ÅRSMELDINGER
Fair Play satsningen i fotballgruppa:
Dalen IL er Fair Play klubb i Akershus Fotballkrets og har levert årsmelding med
aktiviteter og tiltak for 2017 i tråd med gjeldende krav. Fair Play ansvarlig i klubben
har vært: Thomas A. Sagen
Dalen IL er gjennom denne satsningen forpliktet til:
 Aktivt å arbeide for Fair Play i klubbens fotballaktiviteter.
 Å gjennomføre egne aktiviteter internt i lagene gjennom sesongen.
 Å levere en årsrapport på valgte Fair Play aktiviteter senest 1. november.
Ordningen med kampverter i barnefotballen ble obligatorisk for alle klubber i 2015.
Dalen IL har hatt dette på sine hjemmekamper siden 2014. Det ble gjennomført en
egen verdikveld på Dalheim 5. april måned, med spesiell fokus på Fair Play.
Dalen IL ble kåret til årets Fair Play klubb
i Akershus Fotballkrets for 2017.
Dette er andre gang klubben mottar denne prisen.
Godkjent som NFF Kvalitetsklubb
Idrettslaget fullførte kvalitetsklubb nivå 1 i 2017, og markerte
begivenheten under åpning av ny kunstgressbane i september.
Klubben har i 2017 hatt egne møter i Sportslig utvalg med
behandling av Sportsplan, samt møte i Trenerforum med relevante
faglige tema. Sportslig leder i 2017 har vært Per Mathisen.

Dalen M2010 - Bats
2010 har i 2017 bestått av 13 spillere, 11 gutter og 2 jenter. Vi er en gjeng av ivrige
gutter og jenter som har hatt en jevn og fin utvikling gjennom sesongen. Vi har spilt
totalt 31 kamper og fått med oss vår egen Peugeot minicup, Glomma cup, Frogner cup,
Fjordline cup og avsluttet året med USBL cup i desember.
Lagleder: Malgorzata Konowrocka

Dalen M2009 - Lions
2009 laget har i 2017 spilt 26 kamper, og i tillegg til seriespill følgende cuper: Peugeot
cup, Glomma cup og en strålende tur til Porsgrunn. Spillergruppa har bestått av 7
spillere: Emilie, Maria, Amadeuzs, Birk, Johannes, Mikkel og Martin. Siden vi ikke
har vært så mange spiller har vi igjennom sesongen hatt god hjelp fra spiller fra
gruppene 2010 og 2008. Trener har vært Harald Tyskeberg.
Lagleder: Mona Holtedahl

Dalen M2008
2008 laget har i 2017 bestått av 10 spillere. Dette er en gjeng med ivrige gutter som er
veldig glade i fotball og som har utviklet seg mye i de 2 siste sesongene. I år hadde vi
2 treningsøkter hver uke. I tillegg har vi tilbudt søndags trening for de som var ivrige.
Høsten 2017 gjennomførte laget Fair Play kurs sammen med Malin Fuløp.
Laget har i 2017 spilt 14 seriekamper. I tillegg har laget deltatt på: Haga Cup,
Norway cup, Frogner Cup, Rema 1000 Ask cup og Gjerdrum Cup. I tillegg så hadde
vi treningskamper mot Fet og gutta hadde prøvd seg for første gang på 7`er, det gikk
kjempe fint. I uke 32 deltok flere spillere på DNB Fotball Camp.
Hovedtrener Glenn Espen Engh, hjelpetrener Lisa Frødin
Lagleder: Aleksandra Barzdiene

Dalen G2006
2006 laget har i 2017 bestått av 12 spillere: Trym Zetterstrøm, Espen N. Gundersen,
Olaf Giza, Henrik Bartnes, Stian Olsen, Maximillian Fuløp, Aleksander S. Sleipnes,
Henrik Lundhagen, Lukas Lilledahl, Christer Pilost, Mons S. Lorentzen og Eskil
Tollefsrud (Eskil sluttet etter vårsesongen).
I vårsesongen deltok vi på følgende Cuper: Peugeot cup på Dalen skole, Glomma cup i
Fet og Eat, Move, Sleep cup på Frogner. Dette var en cup der gutta overnattet på skole
med mye sosial hygge og samhold i tillegg til fotballkampene. Vi deltok også på Eat,
Move, Sleep cup på Fjellhamar. I serien spilte vi før sommeren på øverste nivå. Dette
var vårt første år med 7-er fotball. Nivået ble tøft for oss før sommeren og etter
sommerferien meldte vi laget ned et hakk og kom i en jevnere serie.
Hovedtrener har vært: Malin Fuløp.
Lagleder: Rune N. Gundersen

Dalen J2005
I begynnelsen av 2017 sesongen bestod laget av 13 jenter. Dette var første sesongen de
skulle spille 7'er. Laget var satt sammen av jenter født 2005-2006 og 2007.
Jentene har deltatt på Eat-Move-Sleep cup på Frogner og Porsgrunn cup.
Årets høydepunkt var nok Porsgrunn cupen. Det ble også gjennomført en jentefotball
kveld hvor det ble snakket om Fair Play blant annet. Denne sesongen består laget av
10 jenter. Trenere er Sigmund Valberg, Geir Marring og Kåre Nordbye.
Lagleder: Cecilie Danstorp

Dalen G2004
Laget har i 2017 bestått av 14 spillere, satt sammen av årgangene 2003, 2004 og 2005
og har spilt 9-er fotball. I tillegg til serie har laget deltatt på følgende cuper:
KM 5er innendørs, Løvenstad Cup og intern cup i Fet.

I tillegg deltok laget i Grue Cup der de kvalifiserte seg direkte til A-sluttspillet,
men måtte se seg slått i kvartfinalen av laget som til slutt vant turneringen.
Etter serieslutt spilte laget kvalifisering til 2. divisjon i G14 med 1seier og 2 tap.
Grunnet få spillere til 11er fotball ble det fra klubben forsøkt å få til et samarbeidslag
med Fet IL, men tilbudet ble avslått fra Fet`s trenere. Laget ble derfor oppløst, og
interesserte spillerne meldte overgang til Fet.
Lagleder: Oddny Mansaas

A-lag Senior Menn
Klubben satte som målsetting for 2017 at A-laget skulle være med og kjempe om
opprykk fra 8. divisjon. Laget har gjennom sesongen bestått av ca. 18 spillere og
5 trenere/ledere i støtteapparatet.
Takket være hovedsponsor Åkrene Mek, har laget har hatt meget gode treningsforhold,
med innendørs trening i LSK-hallen gjennom vinteren, samt utendørs trening på ulike
baner. Det ble også gitt tilbud om gratis trening på Spenst, og treningsleir i Danmark.
Laget plasserte seg midt på tabellen etter vårsesongen, men kjempet seg opp i
tetstriden i løpet av høsten. Grunnet frafall av enkeltspillere, og motstandere som
benyttet spillere fra høyere divisjoner, ble det for tøft å holde følge ut sesongen.
Sportslig leder: Per Mathisen

Senior 7 er
Dalens seniorer i 7 er klassen har hatt treninger både vinter og høst, men deltok ikke i
serie i 2017. Gruppen har vært sammensatt av voksne og ungdom i alle aldre, med
ukentlige treninger i hallen og utendørs sommerstid. Det var god tilstrømning av
spillere når treningen startet på ny bane høsten 2017, og det planlegges seriespill
og deltagelse i KM for neste sesong.
Lagleder: Roger Haugan / Thomas A. Sagen

Fotballtimen
Fotballtimen, i regi av Dalen IL og Dalen skole SFO, ved aktivitetsledere Ivar Kinn
og Lars Lilleløkken, hadde en meget fin vinter inne i hallen. Hver eneste dag i januar,
februar og mars møtte fra 8 til 30 unger trofast opp og deltok i smålagsspill tvers over
flerbrukshallen. En arena for 5-8 år, og en for 8-10. På Fotballtimen spiller vi alltid
fotball, og bare det. På blokka stod det da 47 navn, men (heldigvis) møter ikke alle opp
samtidig. Ungene kan komme og gå som de vil, selv om vi naturligvis oppfordrer alle
til å komme presis og gå når det er slutt.
I fjor vinter fikk vi til og med lokket Indres Anita Jacobsen opp i hallen, selv om vi
måtte lage en lokkehistorie om at Ivar skulle kjøpe en andel av kunstgressbanen pr
gule kort han hadde pådratt seg som aktiv spiller. Men Anita laget en veldig bra
historie om Fotballtimen som sto på trykk i Indre Akershus Blad i januar,
det skal hun ha.

Da sesongen fortsatte utendørs i mai/juni falt deltagelsen noe, og særlig blant jentene,
men hele tiden var det en hard kjerne av unge fotballspillere - ca 15 i snitt - som holdt
det gående frem til skoleferien.
Etter ferien bestemte Ivar seg for å ta en pause i Fotballtimen. Meningen er å starte
opp igjen med en forbedret utgave, noe som ligner mer på en fotballskole, men når
dette kan skje, får tiden vise.
Trener: Ivar Kinn

Allidretten
Allidretten foregår i Dalen skoles flerbrukshall på torsdager fra klokken 17.30 til 18.30
Tilbudet er for barn i alderen 3-6 år. Vi har hatt 10-12 deltakere gjennom året 2017.
Dette er et tilbud som kun koster medlemskap i Dalen IL.
Aktivitetene vi har hatt er:
 Lek med ball
 Turning
 Grupper med ulike fysiske leker som klatring, hopping, kaste ball og balanse
 Hinderløype
 Hauken kommer
 Vi tøyer og står i ring og takker for i dag.
 Vi har fokus på lek, mestring, lære å gjøre ting i fellesskap, vente på tur, hjelpe
hverandre, ikke gå forbi hverandre, inkludere, glede og trøste.
Aktivitetsledere i vårsesongen var Tone Karlsson og Yvonne Mathisen.
Fra høsten 2017 startet allidretten opp med ungdomstrenere: Ida K. Johansen,
Christiane Møklebust og Lina Wessel (reservetrener). Gruppa har egen forelder vakt
som holder oppsyn med aktiviteten.
Gruppeleder: Yvonne Mathisen

DIL Sykkel
Sykkelgruppa har ikke hatt noen aktivitet i 2017.
Avgått gruppeleder: Ståle Lilledahl

DIL Bordtennis
Bordtennis gruppa har hatt trening i flerbrukshallen vår og høst 2017,
fredager kl. 17.30-19.00. Det har vært liten utvikling i gruppa og begrenset antall
deltagere. Gruppelederen avsluttet sitt engasjement ved årsskiftet, og gruppa er
avhengig av nye bidragsytere for å fortsette tilbudet.
Gruppeleder: Artur Giza / Diana Cazacu

Innebandy
Innebandyen er et åpent tilbud for voksne og ungdom i alle aldre og vi er medlem av
innebandyforbundet. Det kreves medlemskap for deltagelse, og dette sikrer
nødvendige forsikringer via idrettslaget. Det er ingen andre avgifter forbundet med
oppmøte og trening. Gruppa trener på mandager fra kl. 20:00 – 21:45 gjennom
vinterhalvåret, og har innebandy køller som kan lånes under treningen.
Oppmøte varierer fra ca 8-16 spillere pr gang.
Gruppeleder: Geir Johansen

Fitness
I Fitness gruppa har vi hatt to trenere, Aleksandra, som er Zumba instruktør med
lisens, og Hanna som har Tabata på slutten av hver time. Timene har vært delt i to og
starter med Zumba (35min), før vi avslutter med høyintensiv trening Tabata (15 min).
Treningen passer for alle aldre, uansett fysisk form. Vi har i 2017 hatt ca. 30 aktive
gjennom året medlemmer, og det har vært stor interesse for prøvetrening.
Det kreves medlemskap i klubben for å delta, samt en avgift pr trening.
Gruppeleder: Aleksandra Kall

FFO Telenor Xtra
Under vårterminen 2017 var det 22 barn på FFO. Hovedansvarlig trener Malin Fuløp,
hjelpetrenere Kasper Kolstad og Marius Pedersen. Ved oppstart av høsttermin var det
fortsatt 22 barn, 20 stykk på 100 % (2 dag./uke) og så tilpasset vi 2 barn på 50 % (1
dag/uke). Hovedansvarlig trener Malin Fuløp og hjelpetrenere Lina Wessel & Trine
Lunde. Dette er 5.året med Telenor Xtra.
FFO går sin gang med flotte rutiner for barna: Leksetid, matlaging, spising,
rydding/vasking og trening i hallen/ute. Vi jobber mye med holdninger (Gi rasisme
rødt kort & FAIR PLAY) kosthold/ernæring (Fiskesprell, Fem om dagen &
EAT/MOVE/SLEEP), søvn (Zzz seminar og sove-logg). Av treninger er der mest
fotball, men også rom for lek/aktiviteter og andre idretter. Visjon og overordnede
målsettinger for FFO-konseptet er:

Dalen IL ble godkjent Kvalitetsklubb i 2017. Sentrale styringsdokumenter for klubben
er samlet på nettsidene dalenil.no under menyen <Medlem>.

INNKOMNE FORSLAG
FORSLAG 1 – Forslagstiller: Styret

Nedleggelse av sykkelgruppa
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn:
Grunnet mangel på ledere og aktive foreslås det å legge ned sykkelgruppa og melde idrettslaget ut av
Norges Cykleforbund.
Eiendeler og kapital med binding til sykkelgruppa foreslås omdisponert til fri anvendelse
for andre grupper i idrettslaget.
Styrets begrunnelse:
Til tross for flere forsøk har det ikke lykkes å finne ledere som kan drive gruppa videre.
Gruppa går økonomisk med underskudd og har ingen aktive som har meldt interesse
for videre drift.
Årsmøtets vedtak:

Fastsettelse av medlemskontingenter
Bakgrunn:
Årsmøtet skal hvert år behandle og godkjenne lagets medlemsavgifter, som igjen gjelder fra
neste driftsår (2019). Dette er beskrevet i vedtektene.
Gjeldende avgifter:
Enkeltmedlem:
Familiemedlem:
Støttemedlem:

500,‐ : Hovedmedlem (krav for alle aktive og ledere)
750,‐ : Det vil si, familiemedlemmer gis redusert avgift
300,‐ : Andre

Forslag:
1. a) Avgiftene foreslås å være uendret for 2019.
Utvikling avgifter:

Forslag 2019

Vedtatt for 2018

Siste fra 2017

Enkeltmedlem
Familiemedlem
Støttemedlem
Støtte Familie (1.b)

kr.
kr.
kr.
kr.

kr. 500,kr. 750,kr. 300,-

Kr. 400,Kr. 600,Kr. 200,-

500,750,300,400,-

1. b) Det foreslås innføring av redusert avgift for støttemedlemmer i familierelasjon inntil fire
personer (familie som ikke har aktive utøvere). Hensikten med dette er å motivere flere til å
delta som medlemmer selv om de ikke lenger er aktive.
1. c) Det foreslås en presisering i medlemsavgiften som krever at alle aktive utøvere fra 2019
(uansett gruppe) må stå som enkeltmedlem eller familiemedlem. Støttemedlemskap skal
kun benyttes for de som ikke er utøvere.
Styrets begrunnelse:
Idrettslaget drives med overskudd og har sunn økonomi. Styret ser derfor ingen grunn til
å endre medlemsavgiftene for 2019. Avgiftsnivået vurderes å være på et riktig nivå
i forhold til fremtidig kapitalbehov.
Årsmøtets vedtak:

Valg
Innstilling fra Valgkomiteen presenteres i møtet.
Leder

Thomas A Sagen

på valg

2 år

Nestleder

Hanna Caquet

ikke på valg

Kasserer

Evelyn L.‐Eriksen

på valg

2 år

Sekretær

<mangler>

på valg

2 år

Styremedlem

Elin T. Trilhus

på valg

2 år

Styremedlem

Hans G. Sleipnæs

på valg

2 år

Styremedlem

Hege A. Johansen

ikke på valg

Styremedlem

Kristine Østreng

på valg

2 år

Varamedlem

Siri Finstad

på valg

2 år

Representant Idrettsrådet

Tone P. Eriksen

ikke på valg

Representant husstyret

Arne Johansen

på valg

Representant husstyret

Hanna Caquet

ikke på valg

Revisor 1

Lill Gundersen

på valg

Revisor 2

Anne Flaen

ikke på valg

på valg 2019

Leder Valgkomité

Tone P. Eriksen

ikke på valg

på valg 2019

Valgkomité

Hanne Bartnes

ikke på valg

på valg 2019

Valgkomité

Mona Holtedahl

på valg

2 år

Valgkomité (varamedlem)

Vidar Karlsen

på valg

1 år

på valg 2019

på valg 2019

‐‐‐
på valg 2019
2 år
på valg 2019
2 år

‐‐‐

