Hasundgot IL
Hovedstyre
Årsmelding for året 2017
Hovudstyre har i år bestått av disse funksjonane, med respektive personer :
Leder
Kasserer
Sekretær
Leder for fotball
Leder for hus og anlegg
Leder for trim
Leder for økonominemda

: Bjarte Bergseth
: Gunnar Bigset
: Kristin Aamot Støylen
: Runar Muren
: Trond Lauvstad
: Gry Sundgot Antonsen
: Torill Haddal

Generelt frå hovedstyret
Det har blitt avholdt ca 8 styremøter 2017, i tillegg til mange arbeidsmøter med delvis representasjon.
Hasundgot har i år satt mer fokus på det sportslige, i forhold til det materielle. Leder fra hovedstyre
har deltatt på møte iUlstein Idrettsråd samt Hasund Bygdahus (for tildeling av tilgjengelige tider etc)
Hasundgot IL hadde ved utgangen av året ca 650 medlemmer, herav ca 300 aktive.
Det er fotball-/ og trimgruppe, som også i år har stått for Hasundgot IL sine aktive medlemmer.
Fotballgruppa meldte på 16 fotballag for både jenter og gutter. Pga det aukande sportslige fokus er
det blitt laga en sportslig plan for Hasundgot - fotball. Har også hatt en stor prosess vedr. overgang fra
Umbro til Macron som leverandør av drakter og øvrig utstyr. Vi har hatt en person (som den eneste
tilsette i HIL) i 15% stilling som sportslig leder, samt administrativt arbeid. Dette har fungert bra. Vi
gir i tillegg et lite honorar til tre trenere (A-laget og junior), utover dette er det bare dugnad.
Trimgruppa har hatt noen organiserte og noen enkelt vise aktiviteter i nærområdet. Oldboys-fotball
har hatt to treninger pr uke, heile året. Snitt på ca 10-12 personer pr trening. Badminton gruppa med ca
4-6 aktive pr uke inne på Hasund Bygdahus.
Hasundgot IL har hatt et godt driftsresultat i 2017, og vi har en relativt god og sunn økonomi.
Økonominemda har organisert store deler av inntektene til klubben. Avtalen med vår hovedsponsor
Sparebanken Møre vart reforhandla fra å være gjeldende fra 2017-2018 til å vare fram til og med
2020. Dette var p.g.a. at vi valgte å gå over til ny utstyrsleverandør (Macron). SPAR Straumane har
kommet inn som kamp-/turnerings sponsor med en 3 års-avtale. Vi takker både SBM og SPAR
Straumane og alle andre av våre samarbeidspartnere for tilskudda og avtalane.
Anleggsnemda i 2017 har hatt jevnlige vedlikeholdsrunder på anlegget. Vi har fått ca 80 tribunestoler med Hødd (og takker dei for det), som vi ønsker å plassere på egnet sted. Vi har startet denne
prosessen med muring i 2017, og dette vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2018.
Dei forskjellige gruppene har egne årsmeldinger, så mer utdypende informasjon finn en der.
Med sportslig hilsen
Bjarte Bergseth
-lederHasundgot IL
- styret -
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