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AGENDA ÅRSMØTET 
 

1. Åpning v/ leder 

2. Godkjenning av stemmeberettigede 

3. Godkjenning møteinnkalling, saksliste og forretningsorden 

4. Valg av møtedirigent. 

5. Valg av møtereferent. 

6. Valg av to til å underskrive protokollen. 

7. Årsberetning 2022 - hovedstyret og gruppene. 

8. Regnskap 2022 med revisjonsberetning - hovedstyret og gruppene. 

9. Styrets innstillinger og foreslåtte saker til årsmøte. 

10. Medlemskontingent 2024 

11. Budsjett 2023 – hovedstyret og gruppene. 

12. Tiltaksplan (Organisasjonsplan/ handlingsplaner) 

13. Valg - hovedstyret og gruppene og revisorer. 

14. Årsmøte heves.  
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2. SAK 7. ÅRSBERETNINGER   

2.1. ÅRSBERETNING FOR HOVEDSTYRET 
 

HOVEDSTYRETS SAMMENSETNING: 

 

Leder:    Jan Rune Fjeld       

Nestleder:   Karianne Hammer Melby    

Sekretær:   Ane K Haugen      

Kasserer:    Trine Østreng      

Styremedlem:   Carl Oscar Moe Borgersrud    

Styremedlem:   Simen Bakka       

Vara:    Lene Krogstad        

Vara:    Carl Fredrik Svendsen     

Kommunikasjonsansvarlig:  Kari Meyer      

   

Valgkomite:   Jan Inge Myhrvold     

Valgkomite:   Linda Stahlheim 

Valgkomite:   Aslak Tønneberg  

Valgkomite:    Hanne Fjellheim  

    

Revisorer:   Geir Frøshaug         

Karl-Olaf Aannerud      

 

Representant til Aurskog-Høland Idrettsråd: Jan Rune Fjeld 

 

Styret har i 2022 avholdt månedlige (+) møter, og 4 møter (januar, april, september og 

november) har vært sammen med gruppelederne.  

 

 

Kontingent og treningsavgift: 

Kontingent for 2022: 

Enkeltmedlem fra 16 år – dvs. fyller 16 år i 2022    kr. 250,- 

Enkeltmedlem under 16 år       kr. 100,- 

Pensjonister   dvs. alders – og uførepensjonister   kr. 100,- 

   (AFP pensjonister betaler full kontingent) 

 

Treningsavgift for 2022: 

Enkeltmedlem fra 16 år – dvs. fyller 16 år i 2022    kr. 1500,- 

Enkeltmedlem under 16 år og pensjonister     kr. 600,- 

Treningsavgift gjelder ikke for barn født 2016 og senere 
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2.1.1.  SHIUL I ÅRET SOM GIKK 

SHIULs hovedoppgave er å skape aktivitet som alle klubbens medlemmer kan ha glede og 

nytte av, og vi har 8 aktive grupper som legger til rette for gode aktiviteter og bredt tilbud til 

alle årstider.  

Med fotball, svøm, allidrett, ski, treningstoppen med saltrening, spinning og trimrom, sykkel, 

fritidsklubb, håndball, kafe, seniortreff, løyper og tursti, skøyteløkke om vinteren, vinterpark, 

kunstgressbane, ballbinge, BMX-bane, flerbruksflate, hall, mm har klubben i utgangspunktet 

et variert aktivitetstilbud til små og store.  

Starten på året 2022 ble også preget av covid-19, med en noe redusert aktivitet i januar og 

inn i februar, på grunn av restriksjoner og smittevernregler etter nedstenging i desember 

2021. For enkelte var det nok litt tungt å komme i gang igjen etter 2 år med restriksjoner og 

stadige nedstenginger, men etter en periode med delvis redusert aktivitet, kom mer av 

klubbens aktiviteter sakte i gang utover vinteren, og innen påske var gruppene i full aktivitet.  

Klubben ønsker å være inkluderende, ha god aktivitet og mange tilbud, og målet er fortsatt å 

beholde lav treningsavgift hvor du betaler en avgift og kan delta på alt, slik at flest mulig kan 

bruke klubbens tilbud. 

SHIUL suksess og resultater er i stor grad basert på aktive medlemmer som legger ned mye 

tid og innsats i frivillig arbeid, og som også i 2022 har bidratt til å holde aktiviteten oppe i alle 

ledd; som baking matlaging, vedlikeholdsoppgaver, fakturering, regnskapsføring, vask, 

løypekjøring, oppgaver på og rundt kunstgressbanen, kafedrift, vakter på folkebadet, vakter 

på utfartsstedet Pedersmoen, trenere, oppmenn, alle med styreverv, alle som bidrar på 

arrangementer mm.  

En stor takk til alle våre frivillige og bidragsytere, for deres bidrag og innsats for SHIUL i 

2022!   Uten dere ville ikke SHIUL vært det samme! 

Noen av vedtakene om investering i anlegg, fra årsmøtet i 2021, ble litt forsinket som følge 

av strenge koronatiltak, og av hensyn til en del av våre aktive frivillige som er i risikosonen 

for korona. I 2022 ble ny tribune og lager for utstyr fullført.   

Etter ny vurdering av behovene for ny garasje, vedtok årsmøtet i 2022 nytt forslag for 

bygging av garasje til alt utstyret som klubben har. Byggeprosjektet startet opp sommeren 

2022, og ved utgangen av året står garasjen på plass, med plan om endelig ferdigstilling  i 

2023.  

I samsvar med handlingsplanen for anlegg og organisasjon startet styret opp en intern 

prosess for organisasjonsutvikling i august, med involvering av gruppelederne i et 

arbeidsmøte i november. Videre prosess er planlagt gjennomført og avsluttet i løpet av 

2023.  

Styrets fokus er fortsatt å jobbe med kvalitet og driftssikkerhet for å sikre fortsatt godt 

aktivitetsnivå og god økonomi i klubben.  Viktige bidragsytere for å få dette til er den lokale 
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banken, elverket, andre lokale håndverkere for el, rør, snekker, glass, liftutleie mm og lokale 

bedrifter for lønnsføring, matvarer, klubbtøy, drivstoff og byggevarer mm, i tillegg til lokale 

grunneiere, som er svært gode samarbeidspartnere. Vi har også gode sponsorer som bidrar, 

og vi har godt samarbeid og avtale med Aurskog-Høland kommune som et viktig bidrag til å 

drifte hallen og klubben.  

 

2.1.2.  AKTIVITET OG DUGNADER 

Etter en litt treg start på året har aktiviteten i SHIUL kommet tilbake til normalt nivå i løpet 

av 2022.  

Gruppene i SHIUL utfører aktivitetene på en svært god måte, med mange flinke 

ressurspersoner, og de fleste aktiviteter har kunnet gjennomføres som planlagt i 2022, men 

noen aktiviteter tidlig på året måtte avlyses.  

Det gjennomføres løpende mye frivillige aktiviteter i gruppene, men også i dugnadsgruppene 

og komiteene er det gjennomført dugnader for å skaffe SHIUL inntekter, gjøre 

vedlikeholdsoppgaver og administrative oppgaver for SHIUL. 

 

2.1.3.  ØKONOMI 

Økonomien har vært god gjennom året, og også i 2022 har SHIUL gått med overskudd.  

SHIUL har gode leieinntekter i Søndrehallen, og meget viktig for økonomien i klubben er den 

frivillige innsatsen som gjøres løpende gjennom året og som gir klubben reduserte drift og 

vedlikeholdskostnader, men også inntekter i form av dugnadsinntekter. 

Daglig leder er ansatt i 100% stilling – og har hovedfokus på drift av hallen og klubbhuset, i 

tillegg til oppfølging og støtte til alle aktivitetene som gjennomføres i klubben. I tillegg er 

daglig leder viktig aktør i å sørge for at SHIUL får økonomisk støtte gjennom ulike 

støtteordninger og søknadsmuligheter for å få økonomisk støtte 

Ellers har SHIUL også fått økonomisk støtte bla gjennom 

• Generalsponsor Høland og Setskog Sparebank, som bidrar med et betydelig beløp til 

klubben.  

• Andre viktige støttespillere er aktørene som  bidrar med viktig økonomisk støtte 

gjennom skiltreklame både i hallen og på fotballbanen. 

Driften i klubben er god, og dette skal vi fortsette å bygge videre på. Vi ønsker å videreføre 

det som fungerer bra, nedbetale gjeld og holde medlems- og treningsavgiftene så lave som 

mulig. 
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2.1.4. INFORMASJON 

Med stor aktivitet og nye medlemmer i klubben er det viktig at det er enkelt å finne 

informasjonen man trenger om tilbudene vi har i SHIUL.   

Hjemmesiden for klubben på SHIUL.no, med jevnlig utsending av informasjonsbrev, og 

bookingløsninger for trening på treningstoppen som er lagt ut på hjemmesiden, er viktige 

informasjonskanaler for klubben.   

Løpende ajourhold og oppdatering av informasjon fra grupper og hovedlag har vært en viktig 

oppgave i 2022. 

SHIUL og alle gruppene våre er på Facebook, hvor løpende informasjon også legges ut. Alle 

gruppene er aktive i sin markedsføring av sine aktiviteter og arrangementer på Facebook og 

dette bidrar til at mange bruker tilbudene i SHIUL. 

 

2.1.5.  ANLEGG 

Klubbhuset med garderober 

• Klubbhuset leies ut til større og mindre selskaper, møter etc. Huset er regelmessig 

utleid, men har også i 2022 hatt noe lavere utleieaktivitet. Anne May Solli og Tove 

Granerud sto for renholdet i 2022.  

Bråtevangen med kunstgressbanen 

• Aktiviteten på banen har vært høy også i 2022, og bane- og maskinkomiteen gjør en 

fremragende jobb – med utallige timer - med å holde banen åpen og i god stand.  

Søndrehallen 

• Kafeen i Søndrehallen drives på dugnadsbasis av en meget dyktig og dedikert gjeng 

som sørger for god og effektiv drift av kafeen. Ansvarlig for vaktlister og 

dugnadsgjeng har vært Wenche Østenby, Tove Gaarder og Janna Glomstad. 

• Janniche Ottesen har tatt seg av renholdet i 2. og 3.et i hallen. 

• Løpende vedlikehold har blitt gjennomført i hallen, og utstyr er anskaffet og byttet ut 

på Treningstoppen.  

• Renholdet på hallflate og garderober har frivillige gjennomført. 

Folkebadet/Svømmehallen 

• Folkebadet holder til i svømmehallen på Bråte skole, og driftes av SHIUL etter avtale 

med Aurskog-Høland kommune. SHIUL har dyktige badevakter med godkjent 

livredningskurs, som bytter på å ha ansvaret for folkebadet.  

• Folkebadet var stengt i første delen av året. 

Nærmiljøanleggene ball-bingen, BMX-banen, flerbruksflaten 
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• Onsdagsgjengen har utført nødvendig vedlikehold. Utover dette fungerer driften av 

disse anleggene meget bra. 

Vinterpark. Grusbanen islegges på vinteren, og det kjøres løyper. 

• Grusbanen blir komplettert med skitrasè for de aller minste, når forholdene tillater. 

Et herlig område gjennom vinteren – med ski- og skøyteaktiviteter hvis 

værforholdene tillater det.  

Mokollen/Løypetraseen/Lysløype/Hoppbakken 

• Onsdagsgjengen har utført vedlikeholdsarbeid i løypene og i område rundt Mokollen. 

Arbeidet har gått på klipping av gress, nedskjæring av kratt og kvister og generelt 

vedlikehold. Skiløyper kjøres opp så fort forholdene tillater det av løypekomiteen. 

• Det er ikke gjort noe med hoppbakken i året som har gått. 

Pedersmoen 

• 2022 sesongen på Pedersmoen hadde redusert aktivitet tidlig på vinteren, men var 

tilnærmet normal drift utover i sesongen. 

Halsnes 

• Renholdet er i hovedsak gjennomført på dugnad i regi av SHIUL. Vi har svært god 

hjelp av Eli Allesøe i forhold til tilsyn på stedet, og i tillegg har onsdagsgjengen utført 

vedlikehold i form av klipping av graskanter/kratt mm. Hovedstyret vasket hovedrent 

på stedet før åpning på våren, og hadde ellers ulike oppgaver igjennom sommeren på 

stranda og i forbindelse med utleie av stedet. 
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2.1.6.  ANNET 

Æresmedlemmer 

• Ingen nye æresmedlemmer i 2022 

Frivillighetspris 

• Ingen tildelt frivillighetspris på årsmøtet i 2022 

Kurs 

• Vi har fokus på læring gjennom kurs, for å sikre kvalitet.  Vi har også i 2022 hatt en 

del deltakere på ulike leder og trenerkurs for å bygge kompetanse i klubben, mye 

takket være midler fra Aurskog-Høland Idrettsråd. 

Veien videre 

• Prosjektet hadde redusert tilbud tidlig på året pga. korona, med gikk som normalt 

siste halvdel av året 2022.  

 

 

Hemnes 01.03.2023 

 

 

 

 
 

 

 
Jan Rune Fjeld  Karianne Hammer Melby  Ane K Haugen 

 

 

 

 

 

 

Trine Østreng  Carl Oscar Borgersrud  Simen Bakka 
 

 

 

 

 

 

Kari Meyer 
 

 Lene Krogstad  Carl Fredrik Svendsen 

 

 
 

    

Nina Granerud Fjeld     
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2.2. ÅRSBERETNING FOR ALLIDRETT  
 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder:   Camilla Gulliksrud      

Nestleder:  Martine Høgmoen      

Sekretær:  Kine Sørlie    

Kasserer:  Hege Pettersen    

Styremedlem:        

 

Valgkomite:  Marius Sande Engen     

Valgkomite:  Pia Skarvang     

 

GENERELT  

Allidretten består av to grupper, en for barn i alderen 3 – 4 år og en for barn i alderen 5-10 år. 
Allidretten har hatt aktivitet hele dette året. 
 
Styret har dette året gjennomført 3 fysiske møter, og hatt løpende kontakt i en felles 
samtalegruppe utenom.    
 

AKTIVITET  

Våren 2022 – Trenere: Linda Pålerud, Hanne Nærby, Charlotte Erlandsen og Per Stanley 
Slupstad. 
Denne sesongen har det vært mye frafall av trenere grunnet sykdom og karantene, men 
treningen har kunnet gått tilnærmet som normalt takket være foresatte som stilte opp. Den 
årlige turen til Østfoldbadet kunne igjen gjennomføres, og det møtte rundt 30 barn fra 
allidretten. Sesongavslutning på bygdetunet ble avholdt med natursti, is og pokaler. 
 
Høsten 2022 – Trenere: Linda Pålerud, Hanne Nærby, Martine Høgmoen og Tanja Rosten. 
 Dette halvåret har allidretten hatt to treninger i Mokollen, med poster, løyper og pølser på 
bål tilslutt. God innsats fra både barn og foreldre. Inne i hallen har det vært blandt annet 
dans, hinderløype, ballkontroll og halloweenfest. Det har også vært gjennomført luciatog til 
sykehjemmet. 
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2.3. ÅRBERETNING FOR FOTBALLGRUPPA 
 

FOTBALLSTYRETS SAMMENSETNING: 

Leder:    Joakim Bergersen     

Nestleder:   Andres Gulliksrud     

Kasserer:   Renate Rikenberg     

Styremedlem:  Martin Fjellheim      

Styremedlem:  Trond Helle Bergsjø     

Styremedlem:  Jonas Stigen      

 

Valgkomite:  Glenn Robert Burås 

Valgkomite:  Mette Kristoffersen  

Valgkomite:  Karen Haugen     

 

GENERELT 

2022 har vært et meget aktivt år for Søndrefotballen. Vi har stilt med 3 Sr lag og mange lag i 

aldersbestemte klasser. Det har vært ca. 175 aktive spillere, 27 trenere/ lagledere, en 

kretsdommer og 14 aktive klubbdommere.  

Klubben mottok prisen for årets tiltak 2021, for vår etablering av damelaget, og Thomas 

Skjæret Jensen mottok pris for årets dommerinnsats. Vi har gjennomført Sebracup med 35 

påmeldte lag, samlet kick-off for alle aldersbestemte lag, gratis fotballskole med 90 

deltagere, gjennomført grasrottrenerkurs delkurs fire for mange av våre trenere, deltagelse 

med to lag på Norway Cup og vi har vært på flere ulike cuper med våre lag.   

Dette året har vi også blitt samarbeidsklubb med LSK, og det er spennende å se hva vi får ut 

av dette fremover.  

Etter perioder med Covid-19, har vi endelig kommet i gang igjen med fotball-SFO (1-4 klasse) 

og fotball-akademi (5-7 klasse). I år har vi også fått i gang et tilbud for de som går på 

ungdomsskolen, med et tilbud rett etter skoletid hvor fokus har vært på skadeforebyggende 

trening. Terje Dalen Grønvik har gjennomført UEFA B trenerkurs, som både Sr fotballen og 

resten av klubben vil få god nytte av fremover.  

Vi har hatt fokus på rekrutering, og her handler det vel så mye om å beholde spillere som 

allerede er hos oss, som å hente inn nye. Det handler også om å rekruttere å beholde de 

som har andre roller i klubben. Klubben jobber for gode miljø rundt alle lag, det innebærer 

god fotballaktivitet, men også et godt sosialt miljø. En del at dette er våre trener- og 

lagledermøter, hvor alle trenere og lagledere samles og diskuterer alt fra treningstider og 

felles utfordringer, til det å ha et sosialt miljø blant de som leder aktivitet.   

For oss i fotballgruppa er det stas og se at det er masse god aktivitet. Spillere, trenere, 

dommere, lagledere, ildsjeler, kioskvakter, banemannskap, foreldre, publikum og sponsorer 

– tusen takk for at dere bidrar til fotballen i SHIUL.   
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SHIUL Fotballens formål 
Gjennom samhold på tvers av alder og tilhørighet til klubben, tilrettelegger vi for at alle skal føle 
seg hjemme på Bråtevangen.  
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2.4. ÅRSBERETNING FRITIDSKLUBB 
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Leder:    Stine Veronica Strand 

Nestleder:   Rune Granlund  

Sekretær:   Linda Jensen 

Kasserer:   Hanne Gulbrandsen 

Styremedlem:   Øystein Nyengen 

Styremedlem:   Anders Skullerud 

 

Valgkomité:   Silje Bakke    

Valgkomité:   Torunn Grepperud  

 

GENERELT 

Fritidsklubben på Hemnes er et lavterskeltilbud for barn og unge fordelt på en juniorgruppe fra 4. 

klasse til og med 6. klasse og en ungdomsgruppe fra 7. klasse til 18 år. Vårt mål er å skape en trygg 

møteplass hvor alle opplever å bli sett, har gode opplevelser og opplever mestring. Aktivitetene i 

fritidsklubben skal ivareta det sosiale aspektet og være inkluderende og bidra til et godt 

oppvekstmiljø i vårt område. Aktivitetene i fritidsklubben avviker fra den type aktiviteter man som 

regel forbinder med et idrettslag. Fritidsklubben søker å bidra til å styrke den enkeltes psykiske helse 

gjennom følelse av tilhørighet, mestring og deltagelse.  

De frivillige i fritidsklubben på Hemnes er ansvarlige voksne med tilsynsansvar. Tilsynsansvaret 

innebærer at fritidsklubben fører tilsyn når brukerne av klubben befinner seg på Bråtevangen, 

nærmere bestemt innenfor fartsdumpene. Det oppfordres til at ferdsel til Bygdetunet og til Coop 

Hemnes begrenses.  

Tilsynsansvaret innebærer ikke konstant overoppsyn og erstatter ikke foreldreansvaret. Det vil si at 

foreldrenes erstatnings-plikt og ansvar for egne barn og deres handlinger ikke overdras fritidsklubben 

i den tiden de oppholder seg hos oss.  

AKTIVITETER 

Fritidsklubben har hatt normal drift i hele 2022, og både Juniorklubben og Ungdomsklubben har vært 

godt besøkt med gjennomsnitt 30 – 40 besøkende på Juniorklubben, og 20 – 30 på Ungdomsklubben. 

Ungdomsklubben har hatt et oppsving i antall besøkende etter sommeren. I mai ble det arrangert tur 

til JumpYard på Lørenskog, felles for alle, med totalt 60 påmeldte barn og ungdommer. I forkant av 

turen var det servering av gratis mat, drikke og is i SHIUL-kafeen, et vellykket og godt samarbeid! Vi 

har hatt sommeravslutning med pølser og is, og juleavslutning med julegrøt og pepperkaker.   

Det var planlagt førstehjelpskurs i oktober for styret og fritidsklubbens vakter, men som dessverre 

måtte utsettes på grunn av høyt sykefravær. 

Nytt styre ble klubbet inn i mars og vi har hatt fire styremøter i perioden. Kommunikasjonen med 

foresatte har foregått via informasjonsskriv (sendt ut som ranselpost/e-post), og via Facebook.  Det 

har vært utfordrende å rekruttere nok voksne til å delta på vakter, spesielt til Juniorklubben der det 

er nødvendig å være tre voksne på vakt. Vaktene har vært fordelt på ca. 15 voksne. Ungdomsklubben 

har også i år hatt en veldig stabil og god bemanning.  
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2.5. ÅRSBERETNING FOR HÅNDBALLGRUPPA 

 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder:    Camilla H. Claussen  
Nestleder:   Malin Pålerud 
Kasserer:   Catrine Enger  
Styremedlem:  Marthe Malerbakker  
Styremedlem:  Trine Aasberg Dammen 
 
Valgkomité:  Marit Stenslet Aaserud 
Valgkomité:  Helene Hauksdottir 
 
GENERELT 

Styret har hatt 4 styremøter. 

AKTIVITETER 

Damelagets lagleder er Finn Arnesen. Damelaget trener 1 gang pr. uke. Ved årsskiftet består 

damelaget av 15 spillere og ligger på 8. plass i serien.  

J11 trenes av Aase Marie Myhre Berland og Marit Stenslet Aaserud. Laget spiller på nivå 3. 

Laget viser god utvikling, og består av 11 spillere. I tillegg er det 4- 6 jenter fra 7. klasse som 

mot slutten av året ble med på treninger. J11 hadde sosial samling med pepperkakebaking 

før jul. J11 deltok på Smaalenene cup. 

Loppetasshåndball er i gang igjen, og ledes av Malin Hornseth, Stine Holtet og Malin Pålerud. 

Tilbudet er for 1.- 3. klasse og det er inntil 15 barn på treningene.  

Dommere til damekamper settes opp av kretsen. Dommere til j11 er SHIUL ansvarlig for å 

sette opp.  

ARRANGEMENTER 

Flyball 2022 er avlyst grunnet Covid19, men skal arrangeres i 2023. 

Mye håndballglede i lagene.  
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2.6. ÅRSBERETNING FOR SKI OG SYKKELGRUPPA 
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Leder:   Stian Kristiansen     

Nestleder/ kasserer:  Yngve Hellesjø 

Sekretær:   Therese Kreppen Overen     

Styremedlem:  Håvard Silseth      

         

Valgkomite:   Petter Larsen      

Valgkomite:  Stian Kristiansen     

 

GENERELT: 

Ski og sykkeltrening for barn og unge, har foregått på Torsdager gjennom hele året. 

Oppmøte har vært bra med 15-20 ivrige deltakere. Treningen varierer gjennom året med 

skirelaterte aktiviteter på høst og vinter, og  trening på sykkel vår og sommer. 

Veldig varierende vintervær førte til noen treninger med ski på beina, men det ble også 

skøyter og joggesko. 

SHIUL var godt representert på Elgrittet, med telt og mange deltakere. 

Nytt av året var rulleski, noe som ble godt tatt imot. 

Året ble avsluttet med tur til Budor, der var det fine skimuligheter tidlig i desember. 

 

For Senior sykkel var det ingen organisert trening i 2022. Det er mange som sykler, derfor vil 

vi prøve å arrangere fellestreninger denne sommeren. 

 

Styret i ski og sykkelgruppa takker trenerne Trine, Trond, Petter og Maren for flott innsats, 

og alle andre som legger forholdene til rette for aktivitet gjennom året. 
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2.7. ÅRSBERETNING FOR SVØMMEGRUPPA 
 

STYRETS SAMMENSETNING:  

Leder:   Marthe Glende Aanerud     

Nestleder:   Silje Johannessen 

Kasserer:  Anette Gangnes     

Sekretær:   Runhild Stenby 

Styremedlem   Fay Malen Tuverud     

Treneransvarlig: Bjørn Herjus Thomassen     

 

Valgkomite:  Linda Pedersen      

Valgkomite:   Vibeke Finden      

 

Hovedtrenere:   

Silje Bakke, Lars Elgtun (Hval og Skilpadde), Bjørn Herjus Thomassen (Pingvin og Selunge) og 

Liv Gjønnes (Sjøstjerne). 

Hjelpetrenere:   

Hege Pettersen, Silje Johannessen, Anette Gangnæs og Marthe Glende Aannerud  

 

GENERELT  

2022 var et godt svømmeår for Shiul svømmegruppe. Mange barn og unge meldte seg på 

kurs. Vi hadde ca. 40 barn på kursene, både vår og høst. Og totalt sju barn sto på venteliste 

til høstens svømmekurs. Kursene gikk over åtte uker.  

 

AKTIVITET  

Det ble avholdt svømmeaksjon for skolestarterne fra Hemnes, Løken og Moe på Bråte skole. 

Det var totalt 62 skolestartere, som fikk en ukes opplæring i vann. Mange fornøyde barn og 

voksne.  

Største utfordringen er å rekruttere kompetente trenere og instruktører til svømmekursene.  
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2.8. ÅRSBERETNING FOR SHIUL TRENINGSTOPPEN 
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Leder:    Ellen Tuverud Gangnes     

Nestleder:  Gro Mette Hoffsbakken    

Sekretær:         

Kasserer:   Nina Huset       

Styremedlem:  Gøran Skollingsberg     

Styremedlem:  Madelen Tuverud Jensen     

Styremedlem:  Tore Severinsen     

 

Valgkomite:   Trond Hellesjø      

Valgkomite:  Jane Brit Løland      

 

STYREMØTER 

Vi har hatt to styremøter dette året. E post og sms fungerer også bra. 

 

AKTIVITET 

Det har vært mange og gode varierte tilbud på treningstoppen dette året. Vi har mange gode 

inspirerende instruktører. Det er vi stolte av!!  

Tilbudene er mandager: to ulike timer med styrke trening på formiddagen. Ungdomstrening. 

Spinning på kvelden. 

Tirsdag: spinning time på morgningen, styrke, step, soma move, tabata mm på kvelden.  

Torsdag. Styrketrening på kvelden 

Fredag spinning time kl 17.15.  

Info om timer og tilbud ligger på SHIUL.no, der er det også link til påmelding til de ulike 

timene.  
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2.9. ÅRSBERETNING FOR KAFE 
 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder:    Janna Glomstad    

Nestleder:     

Kasserer:   Grethe M. Moe      

Sekretær:   Torill Dahl      

Styremedlem:  Sissel Bjørklund     

Styremedlem:  Rune Grepperud 

Styremedlem:  Anne Britt Karlsrud      

 

Valgkomite:  Tove Gaarder     

Valgkomite:   Gerd Fagersand     

 

STYREMØTER 

Styremøter:      antall: 6 
Fellesmøter / medlemmer i kafègruppen:  antall: 1 
 

GENERELT 

       
Økonomi 
 Resultatregnskap viser god inntjening i 2022. Det ble delt ut penger til Ungdomsarbeidet i 
SHIUL (kr 400.000) og Hovedstyret (kr 150.000) 
 
Medarbeidere kafeen 
Noe utfordring vedr. rekruttering til kafèarbeid –« lite å gå på «-  Det arbeides med saken. 
 
Bakegruppen 
Driftige damer baker og levere alle slags ferske bakevarer til kafèen 
 
Foreldregruppen 
Stor takk til foreldregruppen på kveldskafèen som også bidrar til god økonomi for 
kafèen/Shiul 
 
AKTIVITET 

Vanlig kafèdrift tirsdag – fredag.  Middag hver 2. torsdag. Stort sett godt lunsjbesøk på 
fredager. 
Rosende tilbakemelding vedr. servering av lunsjbord til 17 personer/COOP  ØST  i høst, samt 
vellykket julebord da Banken (H/S) inviterte næringsdrivende i Hemnes til 
førjulssammenkomst  -  levert av Kafeèn. 
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3. SAK 8. OG SAK 11.  REGNSKAP 2022 – BUDSJETT 2023 

HOVEDSTYRET OG GRUPPER 
 

3.1. REVISJONSBERETNING 2023 
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3.2. ALLIDRETT  
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3.3. FOTBALLGRUPPA 
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3.4. FRITIDSKLUBBEN 
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3.5. HÅNDBALLGRUPPA 
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3.6. SKI OG SYKKELGRUPPA  
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3.7. SVØMMEGRUPPA 
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3.8. TRENINGSTOPPEN 
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3.9. SHIUL KAFE  
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3.10. SHIUL - RESULTAT, BUDSJETT OG BALANSE 
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4. SAK 9.  STYRETS INNSTILLINGER TIL ÅRSMØTET.         
 

4.1. Sak 9.1.  «DETTE ER SHIUL» – DOKUMENT  
Styret innstiller på at vedlagte dokument «Dette er SHIUL» godkjennes av årsmøtet.  

Dokumentets hensikt er å gi en oversikt over SHIUL sine aktiviteter og prinsipper. 

Dokumentet skal revideres årlig og er ment å være et levende dokument.  

 

4.2. Sak 9.2. ANLEGG 
Rehabilitering lysløype  

Styret innstiller på at det skal gjennomføres rehabilitering av lysløypa. Det planlegges for en 

helårs turvei med belysning, og det er pågående arbeid med avklaringer for å få avtaler med 

grunneiere om løypetrasé. Endelige planer for gjennomføring avklares i løpet av våren 2023. 

Styret innstiller på låneopptak inntil 3 millioner kr for gjennomføring av 

rehabiliteringsprosjektet. 

 

4.3. Sak 9.3. EKSTRAORDINÆR NEDBETALING AV GJELD 
Etter en totalvurdering av økonomien i SHIUL innstiller styret på en ekstraordinær 

nedbetaling av gjeld i tillegg til ordinær nedbetaling på lån.  

Nedbetaling gjøres høsten 2023, når finansiell situasjon er avklart etter planlagte 

investeringer. 

 

5. SAK 10. MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT 2024  
Styret innstiller på uendret medlemskontingent og treningsavgift for barn og pensjonister i 

2024. 

Styret innstiller på uendret medlemskontingent og treningsavgift for voksen i 2024. 

Styret innstiller på følgende forslag til endringer i  medlemskontingent og treningsavgift til 
årsmøtet:  

• Medlemsavgift må betales for hele året 

• Treningsavgift kan betales med ½ treningsavgift for siste halvår, for de som ønsker å 
melde seg inn fra sommeren. 

 

6. SAK 12. TILTAKSPLAN (ORGANISASJONSPLAN / HANDLINGSPLAN) 
Styret innstiller på at utarbeidet tiltaksplan godkjennes av årsmøtet.  
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7. SAK 13. VALG 
Forslag fra valgkomiteene i SHIUL til årsmøte vedrørende valg for 2023. 

 

7.1. HOVEDSTYRET  

Verv:   Navn:      Periode:               

Leder:    Jan Rune Fjeld     1 år  

Nestleder:   Karianne Hammer Melby   2 år 

Sekretær:   Ane K Haugen     2 år 

Kasserer:    Trine Østreng     1 år 

Styremedlem:   Carl Oscar Moe Borgersrud   ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:   Simen Bakka      2 år 

Vara:    Lene Krogstad     ikke på valg (1 år)  

Vara:    Carl Fredrik Svendsen    ikke på valg (1 år) 

Kommunikasjonsansvarlig:  Kari Meyer     2 år 

   

Valgkomite:   Jan Inge Myhrvold    1 år 

Valgkomite:   Linda Stahlheim    1 år 

Valgkomite:   Hanne Fjellheim    2 år 

Valgkomite:    Aslak Tønneberg    2 år 

 

Revisorer:   Geir Frøshaug      ikke på valg (1 år) 

Karl-Olaf Aannerud    ikke på valg (1 år) 

 

          

7.2. ALLIDRETT  
Verv:   Navn:      Periode:   

Leder:   Pål Grepperud     1 år  

Nestleder:  Martine Kolstad    1 år 

Sekretær:  Kine Sørli     ikke på valg ( 1 år) 

Kasserer:  Hege Pettersen    ikke på valg (1 år)  

Styremedlem:  Helene Szikszay    2  år 

 

Valgkomite:  Marius Bergsjø     1 år 

Valgkomite:  Pia Skarvang     ikke på valg (1 år) 
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7.3. FOTBALL 
Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:    Joakim Bergersen    1 år 

Nestleder:   Konstitueres i styret     

Kasserer:   Renate Rikenberg    1 år 

Styremedlem:  Andres Gulliksrud    ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Aslak Tønneberg    2 år  

Styremedlem:  Trond Helle Bergsjø    1 år 

Styremedlem:  Jonas Stigen     ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Mette Kristoffersen    2 år 

 

Valgkomite:  ikke avklart     ?? 

Valgkomite:   Karen Haugen     ikke på valg (1 år) 

 

 

7.4. FRITIDSKLUBB 
Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:    Stine Strand     1 år   

Nestleder:   Rune Granlund      1 år  

Sekretær:   Linda Jensen.     Ikke på valg 1 år 

Kasserer:   Hanne Bålerud    Ikke på valg 1 år  

Styremedlem:  Anders Skullerud    Ikke på valg 1 år 

Styremedlem:  Øystein Nyengen    2 år 

 

Valgkomite:   Torunn Grepperud    2 år    

Valgkomite:  Joakim Ottesen    2 år 

 

 

7.5. HÅNDBALL 

Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:   Camilla Claussen    1 år 

Nestleder:  Malin Pålerud     ikke på valg (1 år) 

Kasserer:  Aurelija Bagociené    2 år 

Sekretær:  Trine Aaser Dammen    2 år 

Styremedlem:  Marthe Malerbakken    ikke på valg (1 år) 

   

 

Valgkomite:  Helene Hauksdottir     Ikke på valg (1 år) 

Valgkomite:  Kaja Järvik     2 år 
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7.6. SKI /SYKKEL  
Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:   Therese Kreppen Overen   1 år 

Nestleder/ Kasserer/ sekretær:  Yngve Hellesjø  2 år 

Styremedlem:  Håvard Silseth     Ikke på valg (1 år) 

    

Valgkomite:   Petter Larsen     Ikke på valg (1 år) 

Valgkomite:  Trond Bjørklund    2 år 

 

 

7.7. SVØM  

Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:   Ikke avklart     1 år 

Nestleder:  Silje Johannessen     Ikke på valg (1 år) 

Kasserer:  Linda Fagerli     2 år 

Sekretær:  Runhild Stenby     Ikke på valg (1 år) 

 

Valgkomite:  Vibeke Finden Bernhus   Ikke på valg (1 år) 

Valgkomite:   Silje Bakke     2 år   

 

 

7.8. TRENINGSTOPPEN 
Verv:   Navn:      Periode: 

Leder:    Ellen Tuverud Gangnes   1 år  

Nestleder:  Gro Mette Hoffsbakken    2 år  

Kasserer:   Nina Huset     ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Madelen Tuverud Jensen   2 år 

Styremedlem:  Tore Severinsen    ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Gøran Skollingsberg    2 år 

 

Valgkomite:   Trond Hellesjø     ikke på valg (1 år) 

Valgkomite:  Jane Brit Løland     ikke på valg (1 år) 
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7.9. KAFE-GRUPPE 
Verv:   Navn:      Periode: 

Leder:    Janna Glomstad    1 år 

Sekretær:   Torill Dahl     ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Rune Grepperud     ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Anne-Britt Karlsrud    2 år 

Styremedlem:  Kristin Tønneberg Slupstad   2 år 

Styremedlem:  Dagrunn Kollerud    2 år 

 

Valgkomite:  Tove Gaarder     ikke på valg (1 år) 

Valgkomite:   Sissel Bjørklund    2 år 
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8. KOMITEER SOM HAR UTFØRT FUNKSJONER FOR HOVEDSTYRET I 

SHIUL I 2022 
 

Banekomiteen 

Egil Granerud, Hans Ottesen, Terje Østby, Odd Bjørklund, Odd Orderud 

 

Maskinkomiteen 

Egil Granerud, Bjarne Bergsjø, Terje Østby, Olav Fjeld, Odd Orderud, Sigmund Ottesen, Jan 

Østby, Hans Ottesen, Kjell Sørli 

 

Løypekomiteen 

Olav Fjeld, Espen Nerdrum, Petter Larsen, Hans Ottesen, Jostein Tøien, Odd Engebretsen, 

Ronny Granerud, Glenn Robert Burås 

 

Vedlikehold løypetraseer 

Onsdagsgjengen og løypekomiteen 

 

Badevakter på folkebadet 

Inger Marie Hagen, Dan Lundhagen, Anders Gaarder, Silje Bakke, Nina Granerud Fjeld, 

Cathrine Enger, Trine Østreng. 

 

Pedersmoen 

Madelen Tuverud Jensen, Cathrine Enger. 

 

Onsdagsgjengen 

Dag Gaarder, Odd Bjørklund, Odd Orderud, Trygve Simonsen, Svein Gangnes, Kjell Lindahl, 

Sven Lindahl, Tore Heireth, Gulbrand Haugen, Sven Ingar Kristiansen, Troels Risom, Kjell 

Langsrud, Åge Basnes, Ivar Østegården, Knut Gangnes, Rolf Hoff, Andries Berujnzeel, Svein 

Åsberg, Dag Rosendahl, Kjell Sørlie, Bjørn Østenby, Rudolf Saxegaard, Hans Ottesen, Svein 

Berger, Glenn Floer, Henning Nyengen, Kåre Langseth, Ivar Bjørknes, Kai Evenby. 

 

Islegging 

Odd Bjørklund, Svein Åsberg, Sven Lindahl, Onsdagsgjengen  

 

Administrativt 

Randi Hellesjø, Tove Gaarder, Marita Stenby, Grethe Moe, Ingar Krogh, Trond Bjørklund, 

Anette Gangnæs, Kari Meyer, Jan Rune Fjeld, Svein Aasberg. 

 

Kioskvakt-ansvarlig 

Wenche Østenby og Tove Gaarder 

 



Årsberetning 2022                                                                  

 

41 
 

Kommunikasjon, informasjon og medlemsrekruttering  

Kari Meyer, Kjell Langsrud, Roy Gundersen  

 

Æresmedlemmer 

Kjell Lindahl, Sven Lindahl, Tove Gaarder, Dag Gaarder, Svein Nysæther, Laila Nysæther, 

Hans Ottesen, Randi Hellesjø, Jan Rune Fjeld, Torun Werswick, Egil Granerud, Terje Østby, 

Kjell Langsrud, Trygve Simonsen, Olav Gangnes, Sven Ingar Kristiansen, Arnstein Moe, Odd 

Orderud, Odd Bjørklund, Troels Risom, Raymond Hesthaug, Nina Tuverud Jensen. 

 

De nevnte komiteer og alle andre bidragsytere i året som har gått -  Tusen 

takk til dere alle! 
 

  


