Årsmelding for Fyresdal Idrettslag 2018
Styret i FIL 2018 har vært:

Leder

Erling Carlsen

Kasserer/nestleder

Åse Breiland

Sekretær

Inge Aamlid

Skikontakt

Åsne Teksle

BIS Kontakt

Tarjei Aamlid

Trimkontakt

Solveig Johre Rustand

Bandykontakt

Elisabeth Gasmann

1 varamedlem

Ingunn Valseth Holmegård

2 varamedlem

Tarjei Lauvdal

Revisor

Øyvind Aas og Aud Kile

Valgkomite

Janne Teksle, Jim Aune og Janne Hagen

Politiattestansvarlig

Kjell Ove Homme

Årsmelding fra hovedstyret:
Styret har i 2018 hatt 6 styremøter og behandlet i alt 42 saker.
Det ble på årsmøtet 28.02 fattet et vedtak om å se på en mulig omorganisering av FIL. Det var svært
mange verv som skulle fylles og vi var i tvil om det var rett bruk av ressurser. Årsmøtet satte ned et
utvalg som skulle se på dette: Espen Valseth,Kjell-Ove Homme,Nils Kristian Moe og Erling Carlsen.
Arbeidet ble startet før sommeren og avslutta i september med hjelp fra Telemark Idrettskrets. De ba
oss spesielt å vurdere om det var nødvendig med egne styrer i henholdsvis fotballgruppa og
symjegruppa. Også om det skulle velges representanter til ulike komiteer på årsmøtet. Etter
diskusjon og drøftinger der også de ulike styrene fikk komme med sine innspill kom gruppa fram til
en ny organisasjonsplan for FIL. Det ble kalt inn til ekstraordinært årsmøte den 29.10.2018. Ny
organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

FILs styre ser nå slik ut:
Leiar
Sekretær (Nestleiar annankvart år på kasserar/sekretær)
Kasserar
Sportsleg leiar fotball
Sportsleg leiar symjing
Trimkontakt
BIS-kontakt
2 varamedlemmer
3 i valnemda
I de sportslige utvalga sitter det minimum 3 personer der begge kjønn skal være representert.
Valgkomiteen blir nå valgt på årsmøtet etter forslag fra styret.
Laget har i 2018 gått med et overskudd på over 70 000 kr mot et forventa overskudd på 4000 kr er
dette svært bra. Årsaken er i hovedsak større inntekter fra grasrotandelen Nork Tipping , mer fra den
kommunale potten kulturmidler og LAM midler fra Idrettsforbundet. Vi fikk også strømutgiftene til
garderobeanlegget ned med 50%.
Vi er inne i en 3-års sponsoravtale med Sparebanken Sør, der alle gruppene nå ses under ett. Vi får
her i alt 97 500 kr. Noe av dette kom fra et gavefond og er derfor en engangsutbetaling. Styret
fordeler dette til gruppene.
Også i 2018 har vi hatt et godt samarbeid med Sporty. Det har vært ca 30 deltakere med på treninger
10 kvelder både på våren og høsten. Dette er svært positivt. Spesielt at det der også er noen som
ikke er med på de ordinære gruppene i FIL. Mer enn 6 ulike trenere har vært engasjert av Sporty til
dette.
I disse dager legges det ut et konkurransegrunnlag for en anbudsrunde for bygging av idrettshall i
bygda. Dette er svært gledelig og noe vi har sett fram til lenge. Kommunestyret fattet 8.11.2018
vedtak om å sette av 10 mill til et nybygg i tiknytning til svømmehallen med prosjektering og mulig
byggestart 2019. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe med representanter fra kommunestyret,
kommuneadministrasjonen, skolen og idrettsrådet. Kristin Vedum er idrettsrådets representant. Vi
hadde et ønske om at også FIL skulle ha en egen representant, men fikk ikke gjennomslag for dette.
Det er vår mening at dette vil bety mye for idrettsaktiviteten i bygda og gi FIL en ny arena for å holde
i gang og starte opp ny idrettsaktivitet.
Takk til gruppene våre med ledere og trenere som gjør en viktig og god jobb for at vi skal få mest
mulig fysisk aktivitet til flest mulig i kommunen.
Vi har et årsmøtevedtak på at alle som er ledere og trener i FIL skal innhente politiattest for sitt verv i
FIL. Dette må også det nye styret følge opp for idretten i 2019.
Takk til valgkomiteene som gjør et stort arbeid.

Årsmelding frå Barneidrettsskulen:
Barneidrettskulen har hatt aktivitetar av ymse slag fra september og utover hausten og vinteren.
Aktivitetane har vore fotball, fisking, sykling, mørketur, nissemarsj til POS, turn, klatring,
ridning, motorisk trening, innebandy, svømming og ski. (Håpar eg ikkje har gløymt nokon..)
Oppmøtet har vore litt varierande, men stort sett så har det vore frå 10 – 15 ungar som har møtt.
Dette er eit viktig lavterskeltilbud for dei små og ein må og benytte anledningen til å takke alle
foreldre og vaksne som stiller opp slik at dette lar seg gjennomføre med alle dei forskjellige
aktivitetane.
Tarjei Aamlid
Barneidrettskulekontakt

Årsmelding Ski-kontakt 2018-2019
Ski karusellen 2018 var på 7 kveldar. Totalt var det 234 oppmøtte. D.v.s 33 personar i gjennomsnitt.
Dei fleste ungane var i gruppa 5-11 år.
Ski karusellen 2019 starta opp 29 januar og det er tenkt 8 kveldar med skiturar og skileik.
Barnehagen og barnetrinnet på Gimle har fått utdelt litt informasjon, plakatar og brosjyrar om skilleik
og distansekortet. Det er no digitalisert , men det er veldig brukarvenleg så me håpar det dukkar opp
fleire skiløparar frå Gimle der snart.
Åsne Teksle , skikontakt

Årsmelding fra innebandyen:
Innebandy har fortsatt trening på torsdager og søndager. I 2018 var vi veldig ofte 6-9
personer på treninga, men noen få ganger opptil 12 på en gang. Etter sommerferien 2018
prøvde vi på noen nybegynner dame- treninger, og det var populært. Kun to av damene har
fortsatt i etterkant. Vi hadde innebandy for barneidrettsskolen to ganger. Det var veldig
populært blant barna. – Innebandy er gøy. 😉
mvh Elisabeth Gasmann

Årsmelding Trim 2018:
Bispevegmarsjen gjennomført laurdag 11.august 2018.
Turen starta ved Nøs, Øysæ oppmøte her kl 08.30 og endar i Valle, alle må helst vere i mål
seinast kl 18.00. Alle som går må vere førehands påmeldte. Dette er viktig for sikkerheten slik
at ein veit at alle som startar kjem seg imål. Turen endar ved Valle kultursenter.Turen er på ca

30 km.Planlegginga foregår med godt samarbeid med Valle IL og leiaren der. Planlegginga
starta vi med i mai/juni.
Påmeldinga kan gjerast på turistkontoret i Valle eller i Fyresdal. Det er førehandsbetaling på
både busstransporten og startkontingenten. Vi annonserar dette i VTB,
kommuneinformasjonen, facebook og turmarsjforbundet.
I år var det totalt 77 påmeldte, dette var 20 turgåarar fleire samanlikna med i fjor.
Det var sett opp ein buss med turgåarar frå Valle om morgonen og buss frå Fyresdal sentrum.
Det var retur med buss frå Valle til Fyresdal med deltakarane som skulle tilbake dit.
Det var organisert matstasjon ved brua i Finndalen. Her var det sal av pylse, saft, sjokolade ol.
Dei fleste av deltakarane kom med buss frå Valle. Totalt var det 11 personar med på bussen
tilbake om kvelden – herav ingen Førsdølar!
Kva kan ein gjere for å å fleire av innbyggjarane i Fyresdal med på denne turen? Det er ein
fantastisk tur.
Alle påmeldte kom vel imål.
Trimkontakten prøva og i år å arrangere ein sykkeldag, ala den gamle TA-trimmen. Her er
ein avhelgig av hjelp utanifrå. Var i kontakt med fleire foreiningar i bygda, grendelag ol.
Dette fekk ein ikkje til, då det var liten kapasitet blant lokale lag om å stille som hjelparar til
dette.
Solveig Johre Rustand - Trimkontakt 2018

Fyresdal 06.02.2019
Erling Carlsen, leder

Åse Breiland, nestleder

Elisabeth Gasmann

Solveig Johre Rustand

Åsne Teksle

Tarjei Aamlid

Inge Aamlid

