
Årsmelding Skjelstadmark Idrettslag 2019 

Hovedstyret har i 2019 bestått av:  

• Siv Sætran (leder) 
• Anna Marie Sletvold (nestleder) 
• Kari Kolsum (sekretær)  
• Kristian Opheim (kasserer)  
• Joachim Engan (styremedlem)  
• Tony Kråkenes (styremedlem)  

Skjelstadmark Idrettslag har 278 betalende medlemmer i 2019 mot 267 i 2018. Det er 
foretatt en opprydding i medlemsregister, slik at dette nå skal være mest mulig ajour.  Det er 
langt flere som ligger inne som medlemmer i registret enn betalende medlemmer, og 
arbeidet med å få disse til å betale kontingent må̊ videreføres. Det er også̊ viktig å sørge for 
at flere i bygda blir medlemmer, all den tid det meste av tilskudd, støtteordninger tar 
utgangspunkt i antall betalende medlemmer.  

Hovedstyret har hatt 5 styremøter, og 3 møter med undergruppene gjennom arbeidsåret. 
Styret har hatt jevnlig kommunikasjon utover dette, også̊ mot undergruppene. Det har også 
vært flere møter med klubbens undergrupper, og prosjektgrupper i løpet av 2019.  

Det har også̊ vært et mål å bli bedre på kommunikasjon på all aktivitet som skjer i 
idrettslagets regi. Særlig gjelder dette opp mot folk som bor i bygda. Sosiale media med 
facebooksiden vår brukes hyppig, i lag med nettsiden vår www.skjelstadmarkil.no. Media 
inviteres også̊ med når det er aktiviteter, og det har blitt flere gode, fine oppslag som viser 
idrettslagets aktiviteter igjennom arbeidsåret.  

Skjelstadmark idrettslag var i tradisjon tro representert med fane i 17 mai toget i 
Skjelstadmark. Takk til fanebærer Magnus Hallan som tok oppdraget. Leder Siv Sætran holdt 
årets 17 mai tale.  

 



 

Årets Hosethkammen opp ble arrangert onsdag 4. september.  Etterpå̊ ble det servert gratis 
kveldsmat på klubbhuset. Det var 140 deltakere i trimklassen dette året, og 12 i 
konkuranseklasse. Amanda W Aunevik var vinner av konkuranseklasse damer med tiden 
21.54  og Odd Even Fossen var vinner av konkuranseklasse herrer med tiden 14.43. 
Arrangementet ble gjennomført i tradisjon tro på dugnad mellom hovedstyret og 
undergruppene.  

 

 

Lørdag 7 september, deltok vi på bydagdag på Vårtun med egen stand. Skyting på mål, og 
melkespannholding var populære aktiviteter. Og idrettslaget solgte unna litt av lagret vårt 
med gamle ull max produkter. 

Hovedstyret har prioritert å delta på samtlige møter og arrangementer i regi av Stjørdal 
idrettsråd. Idrettsrådet er en viktig samarbeidspartner for idrettslaget, og det er også viktig 
at vi nytter denne arenaen til å etablere kontakter i de øvrige idrettslagene i Stjørdal. I 2019 
har det vært arrangert temakveld på spillemidler, og to møter i regi av idrettsrådet.  

Skjelstadmark idrettslag ble forespurt om å ta ansvar for den praktiske gjennomføringen av 
tv aksjonen 2019. Denne ble gjennomført søndag 20 oktober. TV-aksjonen NRK 2019 gikk til 



Cares arbeid for deres arbeid opp mot kvinner i noen av verdens mest sårbare omeråder. 
Det kom inn totalt 14 961 kroner i bøssene, i tillegg kom alle innbetalinger på vipps.  

Skjelstamark idrettslag har tidligere år leid basseget ved Hegra Ungdomskole. Dette har vært 
stengt for utleie til lag, foreninger og privatpersoner i 2019 pga rehabilitering av svømmehall 
i Stjørdal sentrum. Dette har vært et svært populært tiltak, og det tas sikte på å komme i 
gang med dette høsten/ vinteren 2020/21 når den åpnes for utleie igjen.  

Prosjektgruppa for lysløype og skileikannlegg har vært i arbeidi årets som har gått, og 
årsmøtet 2020 må ta stilling til videre arbeid med dette prosjektet.  

Tråkkeavtalen vår med Stjørdal komnmune fra 2018 – 19 sesongen er videreført også i 
sesongen 2019/ 2020 sesongen. Det må i midlertidig jobbes med å på finne gode løsninger 
for fremtidige sesonger i løpet av 2020, slik at vi greier å opprettholde et minst like godt 
løypetilbud i Skjelstadmark som tidligere år. 

Vår hovedsponsor er Sparebank 1 , som vi har et jevnt og godt samarbeid med når det er 
arrangementer i klubbens regi. De stiller med utrekkspremier, startnummer når det trengs, 
og vi markedsfører banken på arrangementer, og stadion. Støttebeløp fra Sparebank 1 i 
2019 var på 20 000 kroner.I tilegg til hovedsponsor har vi 17 sponsorer som årlig bidrar med 
et støttebeløp på 3000 kroner for å ha et skilt på stadion.   

Skjelstadmark idrettslag er også i 2019  trukket ut til å være med på Idrettsbingoen. 
Deltakelse i idrettsbingoen gir idrettslaget 89 243  mot tilsvarende 93.756 kroner i 2018. 
Inntektene fra bingoen er viktig, men noe synkende og det er en utvikling laget må̊ følge, og 
ta eventuelle grep rundt.  

Lokale aktivitetsmidler ble tildelt idrettslaget, på kroner 59 126. Laget fikk 68 191 kroner  i 
grasrotmidler, og 49 785 kroner i momskompensasjon. 
Lagets økonomiske resultat viser et overskudd på 93 314 for 2019.  

Idrettslaget har et tett og godt samarbeid med naboklubbene i dalføret, og særlig Hegra IL, 
som vi har en egen samarbeidsavtale med på fotball, og IL Aasguten som vi samarbeider tett 
med i forbindelse av Høgseterrennet. 

Hovedstyret vil takk alle som har stått på for idrettslaget i 2019, innsastsen og aktiviteten har 
vært formidabel, og vi gleder oss til fortsettelsen i årene fremover!  

.  

 


