Årsmelding Hovedstyret
Hovedstyret har i år bestått av:
Kari Kolsum, leder
Joachim Balstad Engan, nestleder
Kristian Opheim, kasserer
Mette Flobergseter, styremedlem
Tony Kråkenes, Styremedlem
Nina Rønning, Styremedlem

Prioriterte oppgaver 2020:
•
•
•
•

Dialog med undergruppene
Lysløypeprosjektet
Beholde medlemsmassen
Inngå ny tråkkeavtale med Stjørdal kommune

Skjelstadmark il har 237 betalende medlemmer i 2020.
Styret har hatt 5 styremøter, og 2 møter med undergruppene. Vi har på grunn av situasjonen med
Corona hatt meldingsutvekslinger via nett.

Året 2020 rakk vi å ha årsmøte, klubbrenn, en dalførekarusell, Høgsetrenn og Skjelstadmarkstafetten
før landet ble stengt ned, til det som skulle vise seg å være en langvarig pandemi, noe også vi som
driver Idrettslag har fått kjent mye på.

En lang liste med aktiviteter idrettslaget har brukt å gjennomføre, ble ikke noe av.
Premieutdelingene for ski og allidrett ble det ikke noe av i vår.
Felles 17-maifeiring i bygda ble ikke noe av. Oppvekstsenteret satte sammen et fint bidrag av «Ja vi
elsker» som vi fikk lagt ut på hjemmesiden selve dagen.
Men det ble langt fra det samme som å kunne være sammen på nasjonaldagen, med oppmøte i
finstasen på Vårtun, gudstjeneste i kirka og senere sosialt samvær på Vårtun/Oppvekstsenteret.
Hosetkammen opp avlyses. Vi har hatt noe utleie av våre lokaler.
Ingen adgang til å leie bassenget på Hegra.

MEN det ble gjennomført dugnad på idrettsplassen i juni, med mange oppmøte. Maling, fjerning av
ugress, oppsetting av nett mot klubbhuset, og klargjøring av fotballmål. Som vanlig, en super
dugnadsgjeng som møtte opp, takk!
Ski, trim og idrettskolen fikk også tilgang til å bruke gymsalen på førjulsvinteren.

Mål for neste år for idrettslaget vil være å
•
•
•
•
•

Ferdigstille lysløypeprosjektet 100%.
Få på plass en avtale om tråkking, og tråkkemaskin med Stjørdal Kommune
Få i gang aktiviteten i bygda igjen, etter hvert som landet åpnes
Opprettholde turstier, eventuelle nye turmål?
Fokus på å øke medlemsmassen

Hovedstyret har søkt om støtte fra ulike hold i 2020, og fått fra Avinor, samfunnsutbytte fra
Sparebank1SMN, Grasrotandel, skiltsponsorer på stadion, LAM-midler fra Idrettsrådet, tilskudd fra
Stjørdal kommune og momskompensasjon.

Hovedstyret har prioritert å delta på samtlige møter i Stjørdal Idrettsråd, som er en viktig
samarbeidspartner for idrettslaget.

Lysløypeprosjektet er så godt som ferdigstilt i løpet av et år! Takket være et fantastisk arbeid og
koordinering av Benjamin Hammer, samt en god kombinasjon av Tverås Maskin og Transport AS,
Steinvikaune Elektro AS og ufattelig mange dugnadstimer fra folk i Skjelstadmark.
Se egen rapport fra Benjamin Hammer om prosjektet.

Hovedstyret Skjelstadmark IL

