Årsmelding Skjelstadmark Idrettslag 2018
Hovedstyret / arbeidsutvalget har i 2018 bestått av:
Siv Sætran (leder)
Anna Marie Sletvold (nestleder)
Kari Kolsum Hofstad (sekretær)
Kristian Opheim (kasserer)
Joachim Engan (styremedlem)
Tony Kråkenes (styremedlem)
Prioriterte oppgaver i 2018:
- Oppdatere årshjul med frister for søknader på tilskudd, og være aktive å søke på
disse
- Jevnlig dialog med undergruppene gjennom året
- Øke antall medlemmer
- Salg av Stjørdalspill
- Markering av 90 års jubileum
- Dialog med Stjørdal kommune ang tråkkeavtale og skileikanlegg
Skjelstadmark Idrettslag har 267 betalende medlemmer i 2018. Det er langt flere som ligger
inne som medlemmer i registret, og arbeidet med å få disse til å betale kontingent må
videreføres. Det er også 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, også mot undergruppene. Det har også
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. Utover dette laget hovedstyret en
brosjyre med relevant info som ble distribuert i alle bygdas postkasser i april. Media inviteres
også med når det er aktiviteter, og det har blitt flere gode oppslag igjennom arbeidsåret. Vi
har også jobbet opp mot sponsorer og aktuelle nye samarbeidspartnere, dette arbeidet må
fortsette i 2019.
Skjelstadmark Il fylte 90 år i 2018. Dette ble markert ved at man arrangerte Hosethkammen
opp på selve jubileumsdagen den 16/9. Etterpå ble det servert gratis kveldsmat på
klubbhuset. Det var 62 deltakere i trimklassen dette året, og 16 i konkuranseklassen. Ellen
Kvalheim var vinner av konkuranseklassen damer og Erik Frøseth Solheim var vinner av
konkuranseklassen herrer. Man avsluttet 90 års markeringen med at man hadde mimrekveld
på klubbhuset 19/9. Oppmøtet denne kvelden var godt, det ble servert kveldsmat og
deltakerne mimret tilbake med å se på gamle bilder og utklipp fra idrettslagets 90 år gamle
historie.

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 2018
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 2018. Denne ble gjennomført søndag 21 oktober. TV-aksjonen NRK 2018 gikk
til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.
Det kom inn totalt 18 788 kroner i bøssene, i tillegg kom alle innbetalinger på vipps. Det ble
ny giverrekord i bygda!
Hovedstyret har koordinert salg av Stjørdalspillet. Totalt har klubben solgt 500 spill (424 i
2018), og vi takker alle som har bidratt med salg av disse, og samtlige som har kjøpt spill.
Dette ga laget enn solid inntekt i året som det ikke var tatt høyde for på 80.000 kroner og
det blir en fin sum i inntekt også på dette i 2019. Laget trenger solide inntekter også i årene
fremover, om man skal komme i mål med de prosjekter som ønskes. Arbeidet med dette må
videreføres også inn i 2019.
Skjelstamark idrettslag har leid bassenget ved Hegra Ungdomsskole fra oktober til
desember. Dette er et meget populært tiltak, med rundt 40 små og store deltakere hver
gang. Hovedstyrets medlemmer har stilt som bassengvakter på disse kveldene. Dette
tilstrebes å videreføres også i kommende år, dersom svømmehallen åpner for utleie til lag og
foreninger på kveldstid igjen.
Det har blitt jobbet mye opp mot Stjørdal Kommune i forbindelse med skileikanlegget som
forsvant under opparbeiding av uteområder til barnehagen og skolen. Hovedstyret er
tilfreds med at man etter flere møter og mye dialog har lyktes med å få til en avtale med
kommunen, der kommunen er med på å sette i stand anlegget på en kostnad på 150 000
eksklusive moms, og at man kan få avslutte denne saken. Arbeidet med dette tas videre av
komiteen for skileik og lysløypeannlegget og realiseres så raskt det lar seg gjøre.
Tråkkeavtalen vår med Stjørdal kommune var utgått, og hovedstyret har i lag med
representanter fra skistyret hatt flere møter og dialog med Stjørdal kommune ang ny avtale.
Det er mye usikkerhetsmomenter rundt hvordan dette blir i fremtiden. Vi lyktes med å få på
plass en ettårig avtale for sesongen 2018–2019 med noenlunde samme vilkår som tidligere.
Men det er viktig å jobbe videre med på finne gode løsninger for fremtidige sesonger, slik at
vi greier å opprettholde et minst like godt løypetilbud i Skjelstadmark som tidligere år.
Skjelstadmark idrettslag er også i 2018 trukket ut til å være med på Idrettsbingoen.
Deltakelse i idrettsbingoen gir idrettslaget 93.756 kroner mot tilsvarende 122 661 kroner i
2017. Inntektene fra bingoen er viktig, men noe synkende og det er en utvikling laget må
følge, og ta eventuelle grep rundt.
Lokale aktivitetsmidler ble tildelt idrettslaget, på kroner 67.586,-. Laget fikk 51.074,- i
grasrotmidler, og 50.402,- i momskompensasjon.
Lagets økonomiske resultat viser et overskudd på 308.990 for 2018.

Hovedstyret vil takk alle som har stått på for idrettslaget i 2018, innsastsen og aktiviteten har
vært formidabel, og vi gleder oss til fortsettelsen i årene fremover!
.

