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Årsberetning
Norderhov Ungdoms- og Idrettslag
2016
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Styrets sammensetning
Leder: Stig Rindal
Nestleder: Vakant
Kasserer: Anita Storødegård
Sekretær/ Web/ Info: Lars Arne Gravseth
Styremedlemmer:
Nils Mugaas(Fotball)
Pål Smørås(Ski)
Allidrett: Vakant
Pål Steinar Karlsen (Bygg og anlegg)
Valgkomité: Brede Hella, Jørn Atle Støa
Ingen
Revisorer: Hilde Magnus

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter og noen andre møter mellom enkelte styremedlemmer, trenere og
lagledere for å forberede arrangementer og andre saker.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 21 september på Trøgstad. Ny leder ble valgt Stig Rindal,
representant for fotball 2 utgikk, Sekretær og webansvarlig ble sammensatt til en
fellesstilling.
Årsmøte ble avholdt 16 mars på Trøgstad.
Spesielle oppgaver
Valgkomiteen bestått av Brede Hella og Jørn Atle Støa.
Styret besluttet å videreføre visjonen, Idrettsglede der du bor, overordnede målsetting er
fortsatt om å nå ut til barn og unge med tilhørighet syd i Hønefoss, med hovedsak
skolekretsene Eikli, Kirkeskolen og den tidligere Vegård skolekrets.
Nuil ønsker fortsatt fokus på å utvikle og tilrettelegge for ledere, trenere og lagledere slik at
rammene for deres arbeid skal være best mulig, og noen har vært på kurs/møter i regi av
idrettskretsen og/eller andre idrettslag lokalt.
Rekrutteringsprosessen i NUIL har/er vanskelig, men styret har jobbet kontinuerlig med det
gjennom hele året, og har oppfordret nye medlemmer til å være aktive for å bidra. NUIL har
en stabil medlemsmasse ift aktiviteten i klubben, som i hovedsak består av fotball og en liten
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skigruppe.
NUIL er en godt foreldre drevet klubb, med flinke og ivrige foreldre til å støtte opp om sine
barns aktiviteter.

Aktiviteter
Fotballgruppen
Vedlagte rapporter fra de enkelte lag.
Skigruppen
Vedlagt rapport.
Allidrett
Ingen aktivitet
Andre arrangementer
Kjerrathlon
Ble ikke avholdt
Tolvern
Avlyst pga snømangel
Anleggsarbeider
Det har blitt iverksatt dugnader på Trøgstad og Damtjern i regi fra de enkelte grupper.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Tilveksten på sommeraktiviteten er bra(fotball), kunne ønske at NUIL kunne ha spillere
lenger enn 13-14 års alderen.
Samarbeid på tvers av klubber har vi begynt å ha litt fokus på, dette for evt å få lag og tilbud
til de som blir eldre enn 13-14 år.
Vinteridrett som ski er en liten gruppe som er stabil på 3-5 unge mellom 6-13 år, kunne

3

Side 4 av 4

2016

ønske tilveksten var litt bedre, men det er mange andre fine tilbud som det konkurreres mot.
Allidretten har ikke vært aktiv, og dette er noe NUIL syntes er synd, for denne form for
aktivitet genererer så mange til andre typer aktiviteter.
Økonomi
Norderhov Ungdoms og idrettslag sitt resultatregnskap viser et driftsresultat på kr – 30 237,Årsresultatet er på kr – 16 519,Egenkapital pr 31.12.15 er kr 2 136 208,Medlemstall
Medlemstall for 2016 er svakt nedadgående, men tilveksten på høsten virket bra på de yngste.
Medlemsutvikling

Kjønn
Kvinner
Menn

2012
85
185

2013
75
180

2014
65
164

2015
53
126

2016
26
80

Revisors beretning
Revidert og funnet i orden
Kontrollkomiteens beretning
NUIL har ikke engasjert profesjonell registrert/statsautorisert revisor, og har derved ikke
forpliktet til å ha en valgt kontrollkomité.
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