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HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2016 
 
Styrets sammensetning 2016: 
 
Leder  Sissel Skiaker 
Nestleder:  Anne Siri Hamre Korsen 
Økonomiansvarlig:  Berit Thorsbakken  
Sekretær:  Mona Hoelsveen Strande 
Anleggsansvarlig:  Sissel Skiaker  
Ungdomsrepresentant:   Celina Jakobsen (trakk seg etter eget ønske)

   
 
Gruppeledere: 
 
Ski:  Kjell Tore Sætra 
Gang og tur:  Trine Hagen 
Turn:  Annette Rønningen Svendsen 
Sykkel:  Kai Røstadstuen (representant, ikke leder) 
Fotball:  Geir Ove Borgli 
Tae Kwon Do:  Anders Vildåsen 
 
Valgkomitè: 
  Anne Siri Hamre Korsen, leder 
  Kim Espen Hansen 
  Reidun Bergersen 
    
     
   
Revisorer: 
  Anita Heksum 
  Ståle Hunstad 
 
Antall aktive medlemmer: 
Turn: 56        
Fotball: 132    
Gang og tur: 1    
Ski: 36    
Sykkel: 1 
Tae Kwon do: 16     
 
 
Klubbens representasjon: 
Vestre Toten idrettsråd, årsmøte: Sissel Skiaker  
Fotballkretstinget: Ingen deltakelse fra Eina sk   
Sponsortreff Totens Sparebank: Sissel Skiaker og Johnny Tollefsbøl 
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Styrets arbeid 
Det har blitt avholdt 8 styremøter hvor 57 saker er behandlet. I tillegg ble det avholdt 
ekstraordinært årsmøte i desember.  
 
Styret startet også dette året med kick-off for alle med tillitsverv i klubben, og har nå 
innarbeidet dette som en start for å komme i gang det nye arbeidsåret. Felles informasjon, 
gjennomgang av rutiner, regler, aktiviteter og muligheter for ulike innspill fra deltagerne. 
 
Styret har hatt fokus på å tilrettelegge for et bredt og godt aktivitetstilbud for barn og unge i 
et trygt og godt miljø. Videre har vi hatt fokus på å følge opp årsmøtevedtak og 
aktivitetsplanen. Styret ser det som viktig å ha tett kontakt med aktivitetsgruppene, da det 
er de som er navet i klubben. Det har blitt jobbet med felles arrangementer, ulike behov for 
utstyr/anlegg og hvordan klubben best kan legge til rette for at medlemmene kan delta på 
flere aktiviteter. Inneværende år har klubben fått en ny aktivitetsgruppe for Tae Kwon Do. 
 
Det har over en periode (2014 og 2015) blitt utarbeidet et forslag til en anleggsplan for Eina 
SK. Oppland Idrettskrets har bidratt med veiledning etter å ha vært på befaring på anleggene 
våre. Anleggsplanen er styrebehandlet, presentert og drøftet med aktivitetsgruppene og 
årsmøte i mars 2015. Videre la styret frem anleggsplanen med forslag om prioriteringer for 
årsmøte i mars 2016. Årsmøte vedtok å endre på denne prioriteringen, og det har derfor 
inneværende arbeidsår blitt jobbet videre med muligheten av å anlegge en kunstgressbane 
med en eventuell beliggenhet ved Thune skole. Brandbu IF har velvillig delt sine erfaringer 
og IØFK har deltatt på et medlemsmøte for å informere om gjennomføring, økonomi, drift og 
vedlikehold og eventuell beliggenhet. Klubben har også drøftet saken med Vestre Toten 
kommune og Statens vegvesen. 
  
Inneværende år har styret jobbet med å tilrettelegge for mer digital kommunikasjon med 
medlemmer og aktive. Fra og med 2016 må alle idrettslag ha elektronisk medlemsregister. 
Eina SK har tatt i bruk NIF sitt system for klubbadministrasjon, KlubbAdmin, til dette 
formålet. I tillegg til å holde oversikt over medlemmene, kan KlubbAdmin brukes for 
elektronisk kommunikasjon til medlemmene, samt fakturering. I tillegg har det blitt laget ny 
hjemmeside for klubben, og det er tatt i bruk skylagring for å unngå at dokumenter blir 
liggende på private pcer og minnepinner.  
 
Klubben ser det som viktig å jobbe aktivt opp mot idrettsrådet og følge opp aktiviteter og 
informasjon fra idrettens organer og Vestre Toten kommune. Eina SK har vært representert 
på alle arrangement som idrettsrådet har invitert til. I tillegg har vi deltatt på seminaret «Den 
store fotballhelgen» som fotballkretsen har arrangert. 
 
 
Aktiviteter i klubben 
Vi har et godt samarbeid med Bøverbru og Reinsvoll for å kunne tilby fotballaktivitet til de 
fleste aldersgrupper. Det er inneværende år utarbeidet nye retningslinjer for samarbeidet, 
som skal gjøres kjent for alle berørte parter. Fotballskolen ble også dette året gjennomført, 
og spillere fra naboklubbene var invitert. 
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Pedalpæsar’n, Skjelbreia rundt og Gå ta banen er nå blitt til Einatrippelen, der deltagerne 
motiveres gjennom muligheten til å vinne en sykkel.   
 
I forbindelse med NM i langrenn på Lygna arrangerte vi medlemskveld i samarbeid med vår 
sponsor og samarbeidspartner Totens Sparebank. Thor Gotaas holdt foredrag om 
skihistorien sett i et humoristisk perspektiv.  
     
I samarbeid med aktivitetsgruppene har styret også i år arrangert Eina SK-dagen.  
De øvrige idrettsaktivitetene blir redegjort for i gruppenes egne årsrapporter. 
 
 
Kompetanseheving 
Eina SK har et ekstra fokus på at alle med direkte ansvar for barn og unge gis tilbud om 
kompetanse på tilrettelegging av aktivitet. Sekretær i styret har gjennomført kurs i 
styrearbeid i regi av idrettsrådet/kretsen. Nestleder har gjennomført kurs i 
medlemsadministrasjonssystemet KlubbAdmin.  
 
Anlegg 
Det er avholdt dugnader på begge anleggene der det har blitt ryddet og rakt på 
baneområder, gjødslet baner, ordnet med mål og gjort diverse vedlikeholdsarbeid på begge 
anlegg. Ellers er klubben vært svært heldige med banekomiteer som har fungert meget bra. 
Her er det lagt ned mye arbeid for å kunne tilby de aktive gode forhold. Banene har 
fremstått som svært gode, etter godt stell og ettersyn fra banemannskapet, og vær og 
temperatur har vært gunstig. Magnar Bjørnerud og Hans Sætra har tatt et stort ansvar for 
ettersyn og drift av anleggene.    
 
Klubbhytta på Prestmarka blir vasket ukentlig på dugnad, og Elisabeth Hoelsveen har 
kontinuerlig ettersyn og ansvar for utleie. Dette er vesentlig for at klubben kan drive utleie 
av lokalene.   De som har stått i kiosken gjennom fotballsesongen har også bidratt til 
ettersyn og rydding på begge garderobeanleggene.  
 
Eina SK får benytte fotballhallen i Eina sentrum som Monica og Per Arne Jakobsen eier og 
drifter på privat basis. Klubben benytter hallen vederlagsfritt mot reklame på drakter og 
dresser. Dette er svært positivt, og hallen er kontinuerlig i bruk. Klubben leier i tillegg 
kunstgressbaner rundt om i regionen, og dette bidrar til økt aktivitetsavgift for de aktive.  
Gymsalen på Thune blir flittig brukt av turngruppa og nå også av Tae Kwon Do gruppa.  
Gymsalen tilfredsstiller ikke de behov turngruppa har for areal, og dette byr på utfordringer 
for de aktive.   

Rehabiliteringen av garderobeanlegget i Prestmarka er sluttført.  Arbeidet med 
pumpeanlegget i Prestmarka ble også ferdig i 2016.  

Økonomi 
Klubbens økonomi er god, og viser et overskudd på 168 863 kroner, mot budsjettert 69 100.  
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Klubben har en solid egenkapital, som må forvaltes på en slik måte at klubben fortsatt har 
midler til drift og vedlikehold av eiendommer og eiendeler. Samtidig er klubbens 
hovedoppgave å legge til rette for aktivitet til ALLE våre medlemmer.    

Vi har også i 2016 solgt "Enjoy Bonusguiden". Dette gir klubben et godt økonomisk tilskudd. 
Klubben fikk kr 30 000 fra Lions, øremerket for de yngste i klubben. Gaven ble fordelt på 
fotball, ski og turn. Vi fikk også en stor minnegave på over 27 000. Denne er øremerket 
fotball. 

Oppsummering 
Hovedstyret er av den oppfatning at det jobbes aktivt og godt i alle aktivitetsgruppene. 
Samtidig ser vi det som nødvendig å samarbeide med naboklubbene innenfor enkelte 
aktiviteter.  
 
Det kan være behov for å utarbeide en ny organisasjonsmodell for å drive klubben mer 
effektivt og for å spare antall tillitsvalgte i fremtiden.  
 
Styret vil takke alle som gjennom året har bidratt til aktivitet eller annen støtte til klubben. 
   
 
 
for hovedstyret i Eina SK 
 

Sissel Skiaker 
leder 
 
 
 
 
 
 

 
 


