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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 2021 - hovedstyret og gruppene. 

8. Regnskap 2021 med revisjonsberetning - hovedstyret og gruppene. 

9. Styrets innstillinger og foreslåtte saker til årsmøte. 

10. Medlemskontingent 2023 

11. Budsjett 2022 – hovedstyret og gruppene. 

12. 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 Borgersrud    

Styremedlem:   Eirik Nilsson / Simen Bakka      

Vara:    Simen Bakka         

Vara:    Lene Krogstad       

  

Kommunikasjons ansvarlig: Kari Meyer    

 

Valgkomite:  Anne Sørdahl Gimle, Bjarne Bergsjø,  

Linda Stahlheim og Jan Inge Myrvold 

    

Revisorer:  Geir Frøshaug og Trond Hellesjø   

 

Representant til Aurskog-Høland Idrettsråd: Jan Rune Fjeld 

 

Styret har i 2021 avholdt månedlige (+) møter. Ca. annenhver måned har møte vært sammen 

med gruppelederne.  

 

 

Kontingent og treningsavgift: 

Kontingent for 2021: 

Enkeltmedlem fra 16 år – dvs. fyller 16 år i 2021    kr. 250,- 

Enkeltmedlem under 16 år       kr. 100,- 

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

   (AFP pensjonister betaler full kontingent) 

 

Treningsavgift for 2021: 

Enkeltmedlem fra 16 år – dvs. fyller 16 år i 2021    kr. 1500,- 

Enkeltmedlem under 16 år og pensjonister     kr. 600,- 

Treningsavgift gjelder ikke for barn født 2015 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 flotte grupper som legger til rette for gode aktiviteter og bredt tilbud til 

alle årstider.  

Gjennom fotball, svøm, allidrett, ski, treningstoppen med saltrening, spinning og trimrom, 

sykkel, idrettsaktivitet for SFO-barn, 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 i klubben.  

Året 2021 har vært nok et år preget av covid-19, hvor både hovedstyre, grupper og våre 

medlemmer løpende har måttet tilpasse seg strenge restriksjoner, endringer i 

smittevernregler og periodevise nedstenginger. Koronaregler for antall som kan trene 

sammen, å holde nok avstand og å sikre renhold i henhold til gjeldende regler, har hatt stort 

fokus i de periodene vi har hatt anledning til å holde aktivitet i gang. Registrering av hvem 

som til enhver tid har vært på trening og strenge regler for booking av treningstid, ble en del 

av treningshverdagen. 

Etter perioder med full nedstenging, kom noe av klubbens aktiviteter sakte i gang ved 

gjenåpningen av Norge på høsten 2021, men gleden ble kortvarig da det igjen kom full 

nedstenging da det nærmet seg jul. 

Til tross for mange restriksjoner og lange perioder med nedstenging eller redusert mulighet 

for aktivitet, har SHIUL forsøkt å gjennomføre det som har vært mulig av aktivitet. Takket 

være frivillighet og innsats for å holde både anlegg og aktiviteter i gang, har også 2021 gått 

bra økonomisk, selv om vi ikke har kunnet ha ønsket nivå på aktiviteter.  

Klubben har som mål å ha god aktivitet og mange tilbud, og vi holder fortsatt fast ved målet 

om å beholde lav treningsavgift hvor du betaler en avgift og kan delta på alt. 

Nøkkelen til at vi i SHIUL får dette til er frivillighet 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.  

Til alle våre frivillige og bidragsytere: En stor takk for deres bidrag og innsats for SHIUL i 

enda et vanskelig korona-år. 

Noen av prosjektene som ble vedtatt på årsmøtet i 2020 og 2021 kunne ikke gjennomføres 

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

risikosonen for korona. Tiltakene planlegges gjennomført framover, og vi fullfører 

investering i ny tribune og lager for utstyr i 2022. Miljøtiltak og sikringstiltak med gjerder og 

sluser knyttet til kunstgressbanen er en anskaffelse som er gjennomført. Nytt dekke på 

flerbruksflaten er også gjennomført. 
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Hovedstyret har utredet bygging av ny garasje til alt utstyret som klubben har, og dette var 

en sak som ble besluttet på årsmøtet i 2021.  Behovene som er avdekket etter ytterligere 

utredning viser at dette prosjektet kan bli noe større enn tidligere antatt og vil derfor 

komme opp også på årsmøtet i 2022 som egen sak. 

Hovedfokus framover 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 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 

Aktiviteten i SHIUL har vært sterkt redusert også i 2021.  

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

ressurspersoner.   

Planlagte aktiviteter har ikke kunnet gjennomføres helt som vi hadde tenkt, men det 

gjennomføres løpende mye frivillige aktiviteter i gruppene, og også i dugnadsgruppene og 

komiteene er det gjennomført enkelte 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 2021 har SHIUL gått med overskudd.  

Gjennom økonomiske støtteordninger pga. korona har SHIUL også fått økonomisk 

kompensasjon for noen av inntektene vi skulle hatt i et normalt driftsår, noe som også har 

bidratt til å opprettholde inntektsnivået i SHIUL i 2021. 

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 har 

daglig leder gjennom korona-perioden vært en viktig aktør i å sørge for at SHIUL har fått 

økonomisk støtte gjennom ulike støtteordninger som har vært gitt pga. korona. 

Ellers har SHIUL også fått økonomisk støtte bla gjennom 

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

klubben.  
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• Andre viktige støttespillere er aktørene som har bidratt 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. 

 

2.1.4. INFORMASJON 

Det er viktig å formidle god informasjon ut til våre medlemmer og andre som trenger 

informasjon om oss. 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, og bookingløsninger for trening på treningstoppen 

som er lagt ut på hjemmesiden, er viktige informasjonskanaler for klubben.   

I korona-perioden har  løpende informasjon om gjeldende koronaregler og aktivitetstilbud 

vært viktig å ha oppdatert til enhver tid. Løpende ajourhold og oppdatering av informasjon 

fra grupper og hovedlag har derfor vært en viktig oppgave også i 2021. 

SHIUL og alle gruppene våre er også 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 naturlig nok ikke hatt samme belegg i 2021 som øvrige år. Tove 

Granerud og Martha Tuverud sto for renholdet i 2021.  

Bråtevangen med kunstgressbanen 

• Aktiviteten på banen har vært noe redusert pga. korona i 2021, men 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 på dagtid. Dagtids-kafeen har gjennom 

2021 vært stengt i perioder. Ansvarlig for vaktlister og dugnadsgjeng har vært 

Wenche Østenby. 

• Marthe Nystuen-Kragtorp og Janniche Ottesen har tatt seg av renholdet i 2. og 3.et i 

hallen. 
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• Kaféen på kveldstid driftes på dugnadsbasis som tidligere, men også dette tilbudet 

har vært stengt i perioder av 2021. Ansvarlig for vaktlister har vært Wenche Østenby.  

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

på Treningstoppen gjennom året.  

• 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 har vært stengt store deler av året. 

Nærmiljøanleggene ball-bingen, BMX-banen, flerbruksflaten 

• 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 

• 2021 sesongen på Pedersmoen ble det ikke noe av pga. korona. 

Halsnes 

• Aurskog-Høland stod for renholdet en stor del av sesongen, men også dugnad i regi 

av SHIUL måtte til for å gjennomføre renholdet. 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 2021 

Frivillighetspris 

• Kari Meyer fikk frivillighetspris på årsmøtet i 2021 

Kurs 

• Vi har hatt fokus på læring gjennom kurs, noe som gir kvalitet.  Vi har i 2021 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 gjennomførte ikke aktivitet i 2021 pga. korona, med dette forventes tatt 

opp igjen i samarbeid med Aurskog-Høland kommunes kreftkoordinator, frivillige og 

Kreftforeningen i 2022.  

 

 

Hemnes 03.03.2022 

 

 

 

 
 

 

 
Jan Rune Fjeld  Karianne Hammer Melby  Ane K Haugen 

 

 

 

 

 

 
Trine Østreng  Carl Oscar Borgersrud  Kari Meyer 

 

 
 

 

 

 

 

Simen Bakka  Lene Krogstad  Nina Granerud Fjeld 
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2.2. ÅRSBERETNING FOR ALLIDRETT  
 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder:   Pia Skarvang       
Nestleder:  Camilla Gulliksrud       

Sekretær:  Charlotte Erlandsen     

Kasserer:  Cathrine Rimeslåtten Sandberg    

Styremedlem:  Linda Pålerud      

 

Valgkomite:  Marius Sande Engen      

Valgkomite:  Anett Gangnæs     

 

GENERELT  

Allidretten har en gruppe for barn i alderen 3-4 år og en gruppe for barn i alderen 5-10 år. 

2021 har vært preget av Corona-pandemien som pågått, men det har blitt gjennomført 

aktiviteter gjennom nesten hele året. Det har vært noen korte opphold da det har vært stor 

usikkerhet relatert til smitte.  

Våren 2021 ble treninger mesteparten utført utomhus. Den årlige turen til Østfoldbadet ble 

ikke gjennomført grunnet smittesituasjonen. Sesongen avsluttedes på Bygdetunet med 

utdeling av diplom, premie, saft og is. Trenere våren 2021: Malin Hornseth, Per-Stanley 

Slupstad, Charlotte Erlandsen, Linda Pålerud.  

Høsten 2021 startet med veldig mye usikkerhet, rundt smittesituasjonen. Treninger kom 

sent i gang, men når vi startet opp så ble hallen tatt i bruk igjen. Det var stor stas hos barna, 

med treninger innomhus igjen. Sesongen avsluttedes med Nissemarsj til sykehjemmet, 

medalje, saft og pepperkaker i kafeen. Trenere våren 2021: Charlotte Erlandsen, Per-Stanley 

Slupstad, Linda Pålerud, Hanne Nærby. 

Allidretten har tatt i bruk Spond. Dette har vært et veldig fint verktøy der treninger 

planlegges, beskjeder kan gis både til og fra trenere/styre og foresatte. Det er også et fint 

verktøy ift. eventuell smittesporing.  

Styret har avhold et fysisk styremøte. Det har vært planlagt for flere, men grunnet 

smittesituasjonen har det vært vanskelig å gjennomføre fysisk. Ellers har det vært jevnlige 

møter/samtaler både digitalt, og i forbindelse med treninger. 

 

AKTIVITET  

Allidretten har et årshjul som er premissleverandør for hvilke aktiviteter som blir 

gjennomført. Aktivitetene skal være varierte og allsidige, leikpreget og legge til rette for 

mestring og idrettsglede. Allidretten ønsker også å være døråpner for de ulike idrettene 

SHIUL har å tilby barn, så disse idrettene er alltid representert. 

Under uteaktivitet i høst ble det mye lek og moro, fotballbingen og lekestativet ble brukt 

mye, samt en del bruk av uteområdet på Bygdetunet.  

Innendørs har det vært hinderløype, balanse, lek og Halloween disko. Det har også vært 

håndball, fotball og turn der eksterne trenere har hjulpet til.  
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Det har blitt kjøpt inn 2 bøker “Aktivitetshefte for fysisk aktivitet” som skal være hjelp for 

trenerne ifm. planlegging og opplegg av aktiviteter. Bøkene er gitt til hovedtrenere på hver 

gruppe, men hører til Allidretten. 

 

  



Årsberetning 2021                                                                  

 

13 
 

2.3. ÅRBERETNING FOR FOTBALLGRUPPA 
 

FOTBALLSTYRETS SAMMENSETNING: 

Leder:    Per-Øyvind Granli 

Nestleder:   Thomas Skjæret Jensen 

Sekretær:    

Kasserer:   Renate Rikenberg 

Fairplay:   Trond Helle Bergsjø 

Styremedlem:  Andres Guliksrud 

Styremedlem:  Joakim Bergersen 

Styremedlem:  Martin Fjellheim 

  

GENERELT 

Det har blitt avholdt 12 møter, samt flere undermøter, i 2021. 

Styret har jobbet jevnt gjennom året for å tilrettelegge best mulig for aktiviteter for alle lag. 

Slik som 2020 ble dette noe begrenset, hvor vi så oss nødt til å avlyse både Tine Fotballskole, 

og Sebra Cupen.  

Pr 31.12.21 hadde SHIUL Fotball 60 senior, og 90 junior/ungdoms spillere. Disse har blitt 

veiledet av 30 trener, og lagledere. 

Gruppa har vokst jevnt, og det gledes at mange interesserer seg for sporten. 

Etter mange å uten, kom det også til et Damelag i løpet av sesongen. Til stor glede for 

klubben og Hemnes. 

Kvalitetsklubb utvalget hadde månedlige møter, og ganske nøyaktig 1 år etter oppstart, 

mottok klubben beviset etter endt prosess. 

SHIUL Fotball har hatt en sunn økonomi gjennom hele året. 

 

Senior 

A-lag 11er 

Trenere: Ole Jørgen Kolstad, Terje Dalen Grønvik, Martin Fjellheim. 

 Spilt halv sesong i 5.div og endte på 3.plass 

 

B-lag 7er 

Trenere: Terje Dalen Grønvik, Vegard Ottesen. 

Spilt en sesong i en gruppe, så delt opp. 

 

Damelaget  

Trenere: Laila Kopperud, Renate Rikenberg. 

Spilt 7er 3.div 

 

Junior/Ungdom 

2015: Ett jentelag på tiltak 3er fotball. 
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2014: Har hatt 2 mini cuper med HIUL. 3-4 lag i aksjon, men har lidd under at samtlige tiltak 

ble avlyst en stund.  

2013: Bestående av ett jentelag, og ett guttelag i 5er serien.   

2010-2012: Ett 5er lag i serien, og ett 7er lag i serien.  

2007-2009: Ett 7er lag i serien, og ett 9er lag i serien.  

 

Treninger: Innendørs og utendørs. 

Trener- lagledermøter: Gjennomført 3 møter hvor det har vært godt oppmøte og mye 

engasjement.  

Fotballakademi: Ikke akademi i 2021. 

Fotballakademi for jenter: Ikke jenteakademi i 2021.  

Trenerkurs: Gjennomført en helg med Grasrottrener del 3. (12stk) deltakere som kom med 

gode tilbakemeldinger både i forhold til innhold, gjennomføring og kursleder.  

Fair Play: Det har vært jobbet godt med dette i styret og med klubben. Fair-Play ansvarlig i 

styret har bidratt både rundt lag og ulike situasjoner som har oppstått.  

Kampvertene har i år fått et utvidet ansvarsområde. Dette har fungert meget godt hos oss, 

og vi har fått flere positive tilbakemeldinger.  

Utstyr: Vi har fått oppgradert mye utstyr og gjort en jobb ifht opprydding og sortering.  

 

Dommere 

Slik som året 2020, var det usikkerhet rundt om det skulle bli kamper og dømme i 2021. Men 

det ble det, og både krets, og klubbdommere har stått på for å få serien gjennomført. Vi har 

vært få, men dyktige. Noen har fått prøvd seg på nye nivåer, samt noen helt ferske, men alt i 

alt en fantastisk gjennomføring. 
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2.4. ÅRSBERETNING FRITIDSKLUBB 
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Leder:    Lene Myhrvold       

Nestleder:   Rune Granlund       

Sekretær:   Elin Kollerud.      

Kasserer:   Turid Myhrvold       

 

Valgkomité:   Silje Bakke 

Valgkomité:   Stine Strand      

 

GENERELT 

Fritidsklubben på Hemnes er et lavterskeltilbud for barn og unge fordeling 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, 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 

Også 2021 ble annerledes år, med periodevis stengt eller sterkt innskrenket tilbud. På våren 

hadde vi ikke anledning til å servere mat og hadde da kun hatt kiosksalg. Vi hadde da også 

kun hatt åpent i første etasje på klubbhuset fordi det er liten plass i andre etasje og ikke 

mulig å holde avstand til andre. Ungdomsklubben holdt åpent hver tirsdag, men 

Juniorklubben ble delt for henholdsvis 4. og 5.klasse og 6.og 7.klasse annenhver onsdag. Ved 

skolestart på høsten hadde vi planlagt for normal drift, men måtte holde stengt til over 

høstferien da det var et smitteutbrudd ved Bråte skole. Etter høstferien holdt vi 

Ungdomsklubb og Juniorklubb i normal drift i noen uker hvor Norge var i gjenåpning. Vi rakk 

akkurat å få med oss juleavslutning før det ble stengt ned igjen. 

I høst arrangerte vi tur til Trampolineparken i Askim for Juniorklubben, med rundt 50 

deltakende barn. Ungdomsklubben dro på tur til Fangene på fortet i Oslo. Rundt 30 

ungdommer deltok. Vi har også hatt disco-kveld og Halloween, samt sommeravslutning med 

grillmat og juleavslutning med grøt, der serveringen var gratis. 
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Selv med korona-restriksjoner, har både Juniorklubben og Ungdomsklubben vært godt 

besøkt med 30-40 deltakere på Juniorklubben og 15-20 deltakere på Ungdomsklubben per 

gang. 

Vi har hatt fire styremøter i perioden. Kommunikasjonen med foresatte har foregått via 

Facebook. Vi har hatt ganske store utfordringer med å rekruttere nok voksne til å delta på 

vakter, da flere har vegret seg på grunn av fare for korona-smitte. Hadde det ikke vært for 

hjelp fra ungdom i alderen 17 – 20 år hadde vi ikke kunnet ha åpent. Det er særlig 

Juniorklubben som trenger flere voksne til å ha vakt på klubben. Ungdomsklubben har hatt 

en mer eller mindre fast stab med voksne som stiller hver tirsdag. 

Tidvis nedstenging har ført til at kioskvarer og matvarer har gått ut på dato og vi har måttet 

gi bort disse varene. Vi har imidlertid fått dekket disse utgiftene med korona-midler.  



Årsberetning 2021                                                                  

 

18 
 

2.5. ÅRSBERETNING FOR HÅNDBALLGRUPPA 
 

STYRETS SAMMENSETNING: 

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

Covid19 har redusert aktiviteten i 2021. Styret har hatt 4 styremøter.  

 

AKTIVITETER 

Covid19 har medført redusert aktivitet for spillerne i 2021.  

Damelaget i 5. div. har periodevis kunne trene og det er gjennomført 7 kamper. Ved 

årsskiftet ligger Damelaget på 2. plass i serien.  

J12 trenes av Anders Gaarder og har gjennomført trening periodevis. Grunnet begrenset 

antall spillere var det ikke tilstrekkelig med spillere for å danne lag for sesongen 2021/ 22. De 

spillerne som ville fortsette å spille håndball meldte overgang til HIUL.  

Spillerne som går i 4. og 5. klasse trenes av Aase Marie Myhre Berland, Emma Skogholt og 

Marit Stenslet Aaserud. Laget spiller i kortbaneserien. Det har vært gjennomført treninger i 

tråd med gjeldende smittevernregler.  

Høsten 2021 startet det opp med håndballtilbud til 1. og 2. klasse. Trener er Malin Hornset.  

Dommere til damekamper settes opp av kretsen. 

 

ARRANGEMENTER 

Flyball 2021 er avlyst grunnet Covid19. 

Mye håndballglede i lagene. J10 spiller i kortbaneserien. 

Styret planla en kick- off for j10 høsten 2021, men dette ble avlyst grunnet Covid19.  

  



Årsberetning 2021                                                                  

 

19 
 

2.6. ÅRSBERETNING FOR SKI OG SYKKELGRUPPA 
 

STYRETS SAMMENSETNING 

Leder:   Stian Kristiansen     

Nestleder/ kasserer:  Yngve Hellesjø 

Sekretær:   Jostein Tøyen     

Styremedlem:  Petter Larsen      

         

Valgkomite:   Joakim Bergersen     

Valgkomite:  Stian Kristiansen     

 

GENERELT: 

Ansvarlig trening seniorer: Stian Kristiansen 

Ansvarlig trening Juniorer: Yngve Hellesjø 

Trenere: Petter Larsen og Trond Bjørklund 

 

AKTIVITET SYKKEL 

Senior gjengen har hatt faste treninger på tirsdager og torsdager og byttet på lørdager og 

søndager hele sommeren. Det er varierende oppmøte hver gang. 

Ellers har vi hatt ett internt arrangement. som vi tok på sparket siden sykkelrittet 2 stk. av 

oss hadde planer om å sykle ble avlyst pga. covid 19. 

Vi syklet 28,5 mol i regn og sol. Vi kalte det Kvam-Oslo avd. Hemnes. Vi hadde 1 runde på ca. 

7,2 mil vi syklet 4 runder vi som syklet hele turen. med innlagt mat/tissepause på hver 

runde. 

På det meste var vi 11 stk, folk hang seg på etter som hvor mange runder dem skulle sykle. 

Fint arrangement som kommer til å bli gjentatt i 2022. Vi hadde også i 2021 

sommeravslutning med sykkeltur å grilling hos Theres noe som var en hyggelig greie selv om 

vi var få... 

Juniorene har hatt sine treninger som vanlig på torsdager sommeren og høsten igjennom. 

AKTIVITET SKI 

Det ble noen skitreninger på snø og barmark. Hadde også ett klubbrenn med 25-30 

deltagere som er veldig bra. 

Skulle egentlig ha med de størst juniorene med på Æljerittet også, men det ble avlyst som 

det meste andre. 

Vi fikk også ordnet med nytt design på ski og sykkelklær noe som falt i smak hos de fleste. 
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2.7. ÅRSBERETNING FOR SVØMMEGRUPPA 
 

STYRETS SAMMENSETNING:  

Leder:   Marthe Glende Aanerud     

Kasserer:  Anette Gangnes     

Styremedlem   Fay Malen Tuverud     

Treneransvarlig: Bjørn Herjus Thomassen     

 

Valgkomite:  Elin Kollerud      

Valgkomite:         

 

Instruktører og assistenter: Ellen Åstrøm, Svein Nygaard, Liv Gjønnes, Stian Nygaard, Ingrid 

Nygaard, Simon Thomassen og Bjørn H. Thomassen. 

 

GENERELT  

 

AKTIVITET  

Startet opp svømmekurs høsten 2021. Med kursene: Hval. Skilpadde, pingvin, selunge og 

sjøstjerne. Det var med 39 barn på kursene og 5 stk. sto på venteliste.  

Det ble ingen svømmeaksjon pga. situasjonen rundt covid 19. 
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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, e-post kontakt og sms det fungerer det også, da det ble vanskelig å 

møtes fysisk.  

Vi har gjennomført en kurshelg for instruktørene våre, en helg med ny kunnskap og praksis 

innenfor spinning, saltimer og styrke. En veldig bra og lærerik helg var tilbakemeldingene. 

Alle instruktørene på Treningstoppen har denne høsten hatt et 5 timers førstehjelpskurs. 

Veldig bra.  

AKTIVITET 

2021 startet veldig sprekt for medlemmene våre, mange gode tilbud som spinning, 

styrkeøkter i mange forskjellige varianter, tabata, soma move, step, aerobic, styrke med 

egen kroppsvekt, mm. Vi er stolte av alle tilbud vi har på timeplanen for medlemmene, og 

alle våre dyktige instruktører. Det er  

Dette året har også vært preget av strengt smittevern og Corona regler. Det har i perioder 

vært helt stengt. Da vi fikk åpne etter stenging, har vi kjørt saltimer med begrenset 

påmelding for å overholde smittevern reglene. Det har fungert veldig fint, folk er flinke med 

å vaske og sprite etter bruk av diverse utstyr. I desember ble det nye restriksjoner igjen, da 

ble alle saltimer ikke lov å gjennomføre. Styrkerommet er fortsatt åpent, men med 

begrenset antall påmeldte pr. time.  
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2.9. ÅRSBERETNING FOR KAFE 
 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder:    Wenche Østenby     

Nestleder:   Janna Glomstad  

Kasserer:   Grethe M. Moe      

Sekretær:   Eva Bjøreng      

Styremedlem:  Sissel Bjørklund     

Styremedlem:  Rune Grepperud      

 

Valgkomite:  Anne Britt Karlsrud     

Valgkomite:   Gerd Fagersand     

 

STYREMØTER 

Etter nedstengning pga. smitterestriksjonene har styret har tre møter.  

 

AKTIVITET 

15.juni ble det invitert på en samling for tidligere aktive med hyggelig middag for å kartlegge 

status på hvem som ønsket å være med videre. Det gledelige var at de fleste takket ja!  

 

Styret vedtok å tilpasse åpningstidene mer etter besøkserfaringene. Kafeen ble tidligere 

stengt enn planlagt før jul, men rakk et par måneders drift samt to bestilte arrangementer. 
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3. SAK 8. OG SAK 11.  REGNSKAP 2021 – BUDSJETT 2022 

HOVEDSTYRET OG GRUPPER 
 

3.1. REVISJONSBERETNING 2021 
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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 

 



Årsberetning 2021                                                                  

 

34 
 

 



Årsberetning 2021                                                                  

 

35 
 

 



Årsberetning 2021                                                                  

 

36 
 

 



Årsberetning 2021                                                                  

 

37 
 

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 
 

1. Klubben trenger garasje til utstyr, og garasjen vi har pr nå dekker ikke behovet for 

garasje og lagerplass.  Styret innstiller på at bygging av garasje igangsettes. 

o SHIUL ber banken (og årsmøte) om godkjenning av byggelån inntil kr 

4.800.000,- til bygging av garasje. Dette mellomfinansieres av banken, uten 

kostnad, inntil spillemidler og moms-kompensasjon er tilbakebetalt. Da 

starter renteberegning og nedbetaling.  
 

 

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, med totalt kr 1.500.000,-. 

Nedbetaling gjøres med kr 1.000.000,- våren 2022 og kr 500.000,- høsten 2022, når finansiell 

situasjon er avklart etter gjennomført planlagte investeringer. 

 

 

5. SAK 10. MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT 2023  
Styret innstiller på uendret medlemskontingent og treningsavgift for barn og pensjonister i 

2023. 

Styret innstiller på uendret medlemskontingent og treningsavgift for voksen i 2023. 

 

6. SAK 12. TILTAKSPLAN (ORGANISASJONSPLAN / HANDLINGSPLAN) 
Styret innstiller på at utarbeidet tiltaksplan godkjennes av årsmøte.  
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7. SAK 13. VALG 
Forslag fra valgkomiteene i SHIUL til årsmøte vedrørende valg for 2022. 

 

7.1. HOVEDSTYRET  

Verv:   Navn:      Periode:               

Leder:    Jan Rune Fjeld     1 år  

Nestleder:   Karianne Hammer Melby   1 år 

Sekretær:   Ane K Haugen     ikke på valg (1 år) 

Kasserer:    Trine Østreng     ikke på valg (1år) 

Styremedlem:   Carl Oscar Borgersrud   2 år 

Styremedlem:   Simen Bakka      ikke på valg (1 år) 

Vara:    Lene Krogstad     2 år   

Vara:    Carl Fredrik Svendsen    2 år 

Kommunikasjonsansvarlig:  Kari Meyer     1 år 

   

Valgkomite:   Jan Inge Myhrvold    ikke på valg (1 år) 

Valgkomite:   Linda Stahlheim    ikke på valg (1 år) 

 

Revisorer:   Geir Frøshaug      2 år   

Karl-Olaf Aannerud    2 år  

  

  

          

7.2. ALLIDRETT  
Verv:   Navn:      Periode:   

Leder:   Camilla Gulliksrud     1 år  

Nestleder:  Martine Høgmoen    2 år 

Sekretær:  Kine Sørli     2 år 

Kasserer:  Hege Pettersen    2 år  

Styremedlem:          år 

 

Valgkomite:  Jan Marius Sande Engen    Ikke på valg (1 år) 

Valgkomite:  Pia Skarvang     2 år 
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7.3. FOTBALL 

Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:    Joakim Bergersen    1 år 

Nestleder:   Konstitueres i styret    1 år 

Kasserer:   Renate Rikenberg    1 år 

Styremedlem:  Andres Gulliksrud    2 år 

Styremedlem:  Martin Fjellheim    Ikke på valg (1 år)  

Styremedlem:  Trond Helle Bergsjø    1 år 

Styremedlem:  Jonas Stigen     2 år 

 

Valgkomite:  Ikke avklart     2 år 

Valgkomite:  Glenn Robert Burås    Ikke på valg (1 år) 

 

 

7.4. FRITIDSKLUBB 

Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:    Stine Strand     1 år   

Nestleder:   Rune Granlund      ikke på valg (1 år)  

Sekretær:   Linda Jensen.     2 år 

Kasserer:   Hanne Bålerud    2 år   

Styremedlem:  Anders Skullerud    2 år 

Styremedlem:  Øystein Nyengen    1 år 

 

Valgkomité:   Torunn Johansen    2 år    

 

 

7.5. HÅNDBALL 
Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:   Camilla Claussen    1 år 

Nestleder:  Malin Pålerud     2 år 

Kasserer:  Catrine Enger     ikke på valg (1 år) 

Sekretær:  Trine Aaser Dammen    Ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Marthe Malerbakken    2 år    

 

Valgkomite:  Helene Hauksdottir     2 år 

Valgkomite:  Marit Aaserud     Ikke på valg (1 år) 
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7.6. SKI /SYKKEL  
Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:   Stian Kristiansen    1 år 

Nestleder/ Kasserer:  Yngve Hellesjø    Ikke på valg (1 år) 

Sekretær:   Therese Kreppern Overen    2 år 

Styremedlem:  Håvard Silseth     2 år   

  

Valgkomite:   Petter Larsen     2 år 

Valgkomite:  Stian Kristiansen    Ikke på valg (1 år) 

 

 

7.7. SVØM  
Verv:   Navn:      Periode:  

Leder:   Marte Glende Aanerud   1 år 

Nestleder:  Silje Johannessen     2 år 

Kasserer:  Anette Gangnes    1 år 

Sekretær:  Runhild Stenby     2 år 

 

Valgkomite:  Vibeke Finden Bernhus   2 år 

Valgkomite:   Linda Pedersen    1 år   

 

7.8. TRENINGSTOPPEN 
Verv:   Navn:      Periode: 

Leder:    Ellen Tuverud Gangnes   1 år  

Nestleder:  Gro Mette Hoffsbakken    ikke på valg (1 år)  

Kasserer:   Nina Huset     1 år  

Styremedlem:  Madelen Tuverud Jensen   ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Tore Severinsen    2 år 

Styremedlem:  Gøran Skollingsberg    ikke på valg (1 år) 

 

Valgkomite:   Trond Hellesjø     2 år 

Valgkomite:  Jane Brit Løland     2 år 
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7.9. KAFE-GRUPPE 

 

Verv:   Navn:      Periode: 

Leder:    Janna Glomstad    1 år 

Kasserer:   Grethe Moe     Ikke på valg (1 år) 

Sekretær:   Torill Dahl     2 år 

Styremedlem:  Anne-Britt Karlsrud    1 år 

Styremedlem:  Sissel Bjørklund    Ikke på valg (1 år) 

Styremedlem:  Rune Grepperud     2 år 

 

Valgkomite:  Tove Gaarder     2 år 

Valgkomite:   Gerd Fagersand    Ikke på valg (1 år) 
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8. KOMITEER SOM HAR UTFØRT FUNKSJONER FOR HOVEDSTYRET I 

SHIUL I 2021 
 

Banekomiteen 

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

 

Maskinkomiteen 

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

Gangnes, 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, Lill Hesthaug, Ingrid Simonson, Dan Lundhagen, Anders Gaarder, Silje 

Bakke, Nina Granerud Fjeld. 

 

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, Roar Foss, Glenn Floer, Henning Nyengen, Kåre Langseth. 

 

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. 

 

Kioskvakt-ansvarlig 

Wenche Østenby  
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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, Roar Foss, 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! 
 

  


