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Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning herunder årsmelding fra håndball og fotball
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning og revisors beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker. Innkomne saker:
1) Sak om shortsfarge
2) Vedtektsendring – innlemming nytt avsnitt om draktfarger
3) Vedtektsendring – endring av antall medlemmer i styret
Sak 11: Fastsette medlemskontingent inkludert støttemedlemskap, treningsavgifter for fotball og
håndball eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
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d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
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velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Med vennlig hilsen
styret i Aksla IL
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1. Godkjenne de stemmeberettigede
Utklipp fra Lov for Aksla IL gjeldende fra 1.1.2020
§5

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til
idrettslaget.

2. Velge dirigent
Utklipp fra Lov for Aksla IL gjeldende fra 1.1.2020
§ 15

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

3. Velge Protokollfører
Utklipp fra Lov for Aksla IL gjeldende fra 1.1.2020
§ 15

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
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5. Godkjenne innkallingen
Fra lov for Aksla IL
§ 14 Årsmøtet
(2)
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til
styret senest to uker før årsmøtet.
Innkalling ble publisert på www.akslail.no

6. Godkjenne sakslisten.
Fra lov for Aksla IL:
§ 14 Årsmøtet
(2)
….. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag
til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

7. Godkjenne forretningsorden
NIF har utarbeidet egne retningslinjer for forretningsorden for digitale årsmøter. Styret foreslår å
følge disse retningslinjene.
FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALE ÅRSMØTER VIA IDRETTENS OFFICE 365
1. Gjennomføring av årsmøtet
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne
forretningsorden.
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet
når dirigenten har gitt vedkommende ordet.
1.3 Alle deltakere skal mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av
dirigenten.
1.3 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:
- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel
- For å stemme
- For å For å formere om at man forlater årsmøtet.
- For å melde fra om tekniske problemer.
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2. Taletid
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere
forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man
ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.

3. Behandling av forslag på årsmøtet
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i
chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet
aksepterer dette.
4. Stemmegivning
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det
leggs ut en lenke til avstemmingen i chatten.
5. Protokoll
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å
føre protokoll.
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.
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8. Behandle idrettslagets årsberetning – herunder gruppenes
årsberetninger
Årsberetning fra styret i Aksla IL for 2020
I 2020 har styret hatt følgende sammensetning
Leder:
Karl Otto Hessen
Nestleder:
Joachim Flataker
Sekretær:
Kathrin Enebakk
Varamedlem

Økonomiansvarlig:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ole Kristian Arntsen
Vibeke Hessen
Toril Sjåstad

Ann Kristin Weltzien Årdal

Klubben har i 2020 hatt følgende ansatte:
• Daglig leder i 100% stilling – Sindre Johannessen
• Markedsansvarlig i 100% stilling – Johnny Vattøy
• Administrasjonssekretær 25% stilling – Susann Dahle Standal
• Leder FFO kombinert med trenerutvikler fotball i 100% stilling – Magnus Antonsen
• I tillegg sportslig leder fotball og trenere fotball og håndball i mindre stillinger
De viktigste sakene som styret har arbeidet med i løpet av 2020 er
• Håndtering av konsekvenser av Covid 19 for klubben
• Oppfølging av ansatte, herunder kontraktsmessige forhold
• Regnskap/økonomi
• Behandling av saker tilknyttet baneutvidelse i Ratvika
• Kvalitetsklubbkonseptet
Status medlemsmasse
Ved utgangen av 2020 var det 787 unike medlemmer i Aksla. Mange av disse er aktive som utøvere
og/eller har tillitsverv innenfor både fotball og håndball.
Baneutvidelse Ratvika
Høsten 2020 gikk endelig startskuddet for bygging av ny stadion i Ratvika. Vi sikter på å ta i bruk vår
nye fantastiske stadion i mai 2021 om alt går etter planen. På grunn av noe mindre tilsig av sponsor
og annen støtte til stadion så har styret valgt å fokusere på å få ferdig spilleflatene. Bygging av ny
tribune og garderober er avhengig av at klubben får inn friske midler.
Første søknad om baneutvidelse ble sendt høsten 2015. Ble godkjent av administrasjonen og politisk
i Ålesund kommune i 2017. Vedtaket opphevet av Fylkesmannen høsten 2017. I 2018 ble det
etablert prosjektgruppe med flere deltakere. Ny søknad ble sendt til Ålesund kommune i 2018.
Byggetillatelse ble på nytt gitt våren 2019 av Ålesund kommune. Fylkesmannen avviste protestene
fra naboer, og endelig godkjenning av baneutvidelsen ble gitt i september 2019. Anbud på
baneutvidelsen innhentet høsten 2019. Høsten 2019 ble det også sendt ut nabovarsler på
garderobe/tribune mot vest.
Baneutvalget har siden oppstart utført et stort arbeid og styret vil takke for innsatsen som er gjort
så langt. Styret vil oppfordre enda flere til å engasjere seg i utvalget, dette er det behov for i tiden
framover.
Takk til våre sponsorer
Vi takker alle våre store og små sponsorer og støttespillere som har bidratt i 2020. Mange har vært
med i mange år og flere nye har kommet til. Ingen har i pandemien forlatt oss noe vi setter svært
stor pris på!
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Våre største samarbeidspartnere i 2020 har vært: Sparebanken Møre, Umbro, Intersport Breivika,
Shiparo, Pizzabakeren, TAFJORD og Kiwi. Klubben fikk også stor støtte fra Stiftelsen Kjell Holm og
Sparebanken Møre i forbindelse med utvidelse av banen.

Takk til ansatte og tillitsvalgte
2020 har vært et ekstra krevende år for alle i klubben som følge av Covid 19. Det har vært lagt ned
en beundringsverdig innsats for å holde aktiviten i gang samtidig som vi har måttet forholde oss til
nye og til tider kompliserte regelverk. Styret ønsker å takke alle som har bidratt til at våre aktive
likevel har hatt et år med mye sportslig glede, dette være seg administrasjon, anleggsutvalg,
arrangementutvalg, trenere, støtteapparat og tillitsvalgte for øvrig.
Ålesund 10.03.2021
----------------------------------Toril Sjåstad
Styremedlem

-----------------------------------Karl Otto Hessen
Styreleder

-----------------------------------Joachim Flataker
Nestleder

------------------------------------Kathrin Enebakk
Styremedlem

------------------------------------Ole Kristian Arntsen
Styremedlem

-----------------------------------Vibeke Hessen
Styremedlem

------------------------------------Ann Kristin W Årdal
Varamedlem
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Årsberetning Aksla IL Fotball sesongen 2020
Først av alt, takk til alle trenere, lagledere, kampverter, kioskvakter, frivillige, foreldre og aktive!
Det har vært et krevende år og 2020 sesongen vil gå inn i historieboken som en meget spesiell
sesong. Det ble bråstopp i midten av mars, men etter påske kom vi i gang igjen med treninger, dog
under strenge smittevernregler. Trenere, lagledere og foreldre ble på rekordtid smittevernsjefer og
alle gjorde sitt ytterst for å følge gjeldende regler. Veldig bra jobba alle sammen!
Det ble ikke seriespill for noen før sommeren, men høstsesongen var tilnærmet normal for de aller
fleste. Verst var det for våre seniorlag som aldri kom i gang i med seriespill og det har vært et tungt
år for våre eldste spillere. Allikevel har de opprettholdt en god og stor treningsgruppe,
imponerende!
Aksla IL var en av klubbene i kretsen med flest påmeldte lag til sesongen 2020, hele 49 lag, som er en
økning på 3 lag fra 2019 sesongen. Dette er fordelt på 21 jentelag (økning på 5 lag fra 2019
sesongen) og 28 guttelag. Ingen opp- eller nedrykk i sesongen 2020.
Vi har ikke registrert frafall fra noen lag som direkte skyldes korona. Stor honnør til alle sammen for
dette.

Kvalitetsklubb
Kvalitetsklubbkonseptet er et klubbutviklingsverktøy som inneholder krav rettet mot konkrete
områder i klubben. Aksla IL er kvalitetsklubb på nivå 1 og har i 2020 vært i prosess med fornyelse av
denne, frist er 1. mai 2021.

Spillere på krets- og fylkeslag:
Kretslag
J14: Julia Hessen
J15: Ane Fiskerstrand, Agnes Frisvold og Stella Remøy
J17: Helene Hansen, Julia Remøy og Adine Andreassen
Toppgruppe jenter 2004-2006: Julia Hessen og Stella Remøy
G15: Simon Drabløs
Fylkeslag 2020:
J14: Julia Hessen
J15: Stella Remøy
G15. Simon Drabløs (venter svar)

Telenor Xtra FFO Aksla 2020
Ansatte:
Leder: Karl Oskar Fjørtoft (januar 20)
Leder: Magnus Antonsen (februar - desember 2020)
Kjøkken: Susann Dahle Standal
Instruktør: Jonas Sunde
Instruktører (tiltakalling/deltid): Kristoffer Rafteseth, Christian Hamnes, Håkon Nyvoll, Ludvik
Ytterdal, Helene Hansen, Maria Hansen, Kari Nordvik, Emilie Juliebø, Victoria Fjørtoft og Guro Sætre
Antall:
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Det var et snitt på ca 45 barn på FFO våren 2020 og et snitt på ca 60 høsten 2020. Grunnen til at vi
ser et høyere snitt på høsten enn på våren er fordi det kommer inn et nytt kull i august.
Aktivitet
FFO er primært fotballaktivitet, men vi legger til rette for lek og moro med ulike aktiviteter. Vi har et
smalt fokus med enkelt øvelses utvalg som skal gi bevegelsesglede.
Inntekter:
kr 604 793, som var en nedgang på 17% fra 2019. Dette skyldes i utgangspunktet coronasituasjonen
hvor vi måtte stenge ned fra 12 mars til 23 mai. Mandag 24 mai var første dag med oppstart av FFO
etter corona.
Corona:
Det å drifte en FFO med corona tett på har vært krevende, men alle ansatte og barna har vært flinke
til å overholde reglene som 1 meter, vasking/spriting av hender osv.
Generelt:
FFO holder åpent mandager, onsdager og torsdager og følger skoleruten. Deltagerne kan velge
mellom 2 eller 3 dager med FFO. Leder Magnus Antonsen var ute i pappapermisjon fra 20 april til 3
august. I denne perioden styrte Susann Dahle Standal og Jonas Sunde.

Tine fotballskole
Første del ble gjennomført 22-26 juni, mens andre del ble gjennomført 17-21 august. Totalt var det
121 deltagere fra 7- 12 år på Tine fotballskole i regi av Aksla IL. Under Tine Fotballskole hadde vi
egen koronavert som ene og alene hadde ansvar for smittevern.
Første del av fotballskolen ble gjennomført i strålende solskinn der en av dagene ble gjennomført på
prinsen camping med bading og alternativ aktivitet. Andre del av fotballskolen ble gjennomført i sin
helhet på stadion.
Fotballskolen er fint vektet med fotballaktivitet, lek, konkurranser og vennskap.
Mathias Forberg ledet Tine fotballskole 22-26 juni, mens Magnus Antonsen ledet fotballskolen 17-21
august. Første del av tine hadde vi hele 75% jenteandel av instruktører, alle med grasrottrenerkurs.
Andre Tine Fotballskole hadde vi 65%. Deltagelse av jenter på Tine Fotballskole var ca 50 % på
begge. Dette er meget imponerende tall, og dette var to av tre fokusområder fra Tine Fotballskole
sentralt. Det siste var kosthold, hvor vi leverte ved å servere gode og sunne måltider.
Umbro Høst Camp
Fotballskolen i høstferien ble arrangert for første gang i 2020 og var et samarbeidsprosjekt med
Spjelkavik IL. Fotballskolen ble gjennomført i SBM Arena 5-8 oktober, totalt var det 72 deltagere med
fra 8-13 år.
Bakteppe for samarbeidsmodell: Vi har med erfaring sett at høstferien er en ferie med potensiale for
aktivitet, men ikke like lett som på sommertid, i et samarbeid har vi større potensiale til å tiltrekke
oss flere deltagere. I tillegg tar vi mindre risiko med leieutgifter på SBM Arena og vi har flere
kvalifiserte ressurser å spille på inn i et samarbeid.
Med oss på laget fikk vi Tafjord, Sparebanken Møre, Longvafisk, KIWI Hatlane, Myrstad Mathus og
ikke minst Umbro som ga oss stønad i form av penger, mat og giveaways.
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Høst camp ble en kjempesuksess med mye god aktivitet og mange fornøyde barn.
Økonomi (fordelt på 2 klubber):
Inntekter kr 139.093 Utgifter kr 75.307 Resultat kr 63.685 Fullstendig prosjektregnskap tilgjengelig.

Trenerkurs
Klubben har nedfelt at vi ønsker å ha gjennomført delkurs 1-2 ett år og delkurs 3-4 året etter som
fast mal. Av erfaring så er dette en dårlig modell da det er svært få som vil ha behov for delkurs 3-4
og kretsen har mer enn nok med å fylle de kursen de setter opp for å få gjennomført sine kurs.
Delkurs 1-2 er dog mer relevant da vi får bra påfyll av nye trenere hvert år som har behov for disse
kursen. Mitt forslag er at vi gjennomfører delkurs 1 og 2 internt på vår hvert år, så overlater vi de
som trenger delkurs 3 og 4 til kretsen slik at våre trenere får gode kurs med tilstrekkelige deltagere
som gir et fullverdig kurs med god kompetanseutveksling med andre likesinnede på Sunnmøre.
Vi hadde oppsatt delkurs 3 på vår, dette ble avlyst grunnet corona.
Nytt kurs ble gjennomført internt i Aksla onsdag 16 september og søndag 20 september. 4 deltagere
fra Aksla tok dette kurset. Kurset kolliderte for flere med konfirmasjon og diverse.
Deltagere fra Aksla: Kristian Dolmen, Christian Haugsbø, Roger Sørheim og Trond Volstad.

Dommere
Aksla utdanner årlig nye klubbdommere. Men i 2020 hindret pandemien oss i å gjennomføre
planlagt kurs. Klubbdommerstaben vi har teller ca 15 jenter og gutter og de har utført tildelte
oppgaver utmerket.
Vi hadde i 2020 7 dommere i kretssystemet. Dette er et historisk høyt antall og viser at det jobbes
godt med dommere i Aksla.
Krets- og assistentdommere:
- Sebastian Nevstad. Hadde flere kamper i PostNord-ligaen som assistentdommer (2. div herre).
- Kim Svenson
- Oliver Uggedal Longva
Første års rekrutteringsdommere:
Benjamin Juliebø Ekelund, Marius Godø Holtet, Marcus Thomassen Granse og Sondre Breivik Erstad,
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Sport senior herrer, G19 og G16.
Senior herre:
Trener:
Lagleder:
Plassering 5.div:
Treninger:

Johnny Vattøy
Ann Kristin W. Årdal
Sesong ikke gjennomført pga. pandemi
100

Kåringer (stemt frem av spillerne):
• Årets spiller
• Årets unge spiller (u.20)
• Årets unge spiller (u.20)
• Årets medspiller

Mathias Forberg
William Schmidt
Sondre Roth
Mathias Forberg

Treningsoppmøte og mottatt pokaler:
• 1.plass oppmøte trening
• 2.plass oppmøte trening
• 2.plass oppmøte trening
• 4.plass oppmøte trening

Alexander Volle (97 av 100)
Jonas Flem (83 av 100)
Mathias Forberg (83 av 100)
Vetle Mathiesen (73 av 100)

A-lag herrer som holder til i 5.divisjon har i 2020 ikke spilt serie pga. pandemi. Stallen på 25 spillere
hadde i 2020 en snittalder på 19 år og hadde en god miks av studenter og egenproduserte spillere.
Pga. skole/militær sluttet/flyttet 10-15 spillere før sesong / i løpet av sesongen. Gode
hospiteringsordninger og dialog mellom trenerne på g16 og g19 gjorde at flere unge spillere fikk
prøve seg på trening. 2020 hadde et snitt på 16 oppmøtte på trening og hele 67 spillere var innom
trening i løpet av året. Av sosiale tilstelninger har det av smittehensyn ikke vært gjennomført noe.
Treningskamper gjennomført:
13.02.20.
Aksla – Rollon (4.div) 1-5
04.03.20.
Sykkylven – Aksla
5-1

Snittalder 19,2 år
Snittalder 20,6 år

Color Line Stadion
Sykkylven Regionale KGB
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G19:
Trener: Mathias Forberg
Lagleder: Svein Helge Rafteseth
Aksla spilte i 2020 i 1.divisjon etter å ha forhåndskvalifisert seg i 2019 med å bli blant de 4 beste i
1.div. Stallen var på ca 20 spillere. Pga. pandemien ble det spilt kun halv sesong og 9 kamper. Laget
fikk en tøff sesong da mangel på det eldste kullet og rutine ble godt synlig. Flere jevne kamper endte
med tap og laget endte til slutt på sisteplass.

G16:
Trener: Jonas Storlykken Sunde
Lagleder / ass. trenere: Eivind Klokkersund og Håkon Bjerkan
Aksla G16 hadde 2 lag påmeldt i årets serie. Ett lag i 1.divisjon og ett lag i 3.divisjon. Pga. pandemi
ble det spilt kun halv serie. Ca. 20 spillere i stallen gjorde en flott figur i 1.divisjon og endte på 5.plass
mens det i 3.divisjon var svært jevnt poengmessig fra 3.plassen og nedover.
1.div

3.div.

15.03.2021
Aksla IL Fotball
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Årsberetning Aksla IL Håndball 2020
Håndballutvalget
Håndballutvalget som ble etablert våren 2019 har fortsatt arbeidet med noen endringer av
medlemmer i 2020. Jill Reiten og Gry Tømmerdal har gått ut av utvalget, mens Wenche Kjerstad og
Lene Bjørlo Overå har kommet inn. Medlemmene i utvalget har hatt denne oppgavefordelingen:
Sissel Voldsund Heggtveit (oppstart + drakter), Kristin R Gjerde (drakter), Torodd Helland
(arrangement), Cecilie Soma Nordstrand (lagpåmelding og klubbkontakt) og Karl Otto Hessen
(styreleder hovedstyret). Utvalget har fått god hjelp av Christer Jensen ved fordeling av
treningstider.
Sportslige resultater i 2019-2020 sesongen
Forrige sesong tok en brå slutt når sportslige aktiviteter stengte ned i mars på grunn av Covid 19. Det
var få serier som ble formelt avsluttet med endelige tabeller. Sluttspill for 14 årsklassen ble avlyst,
dette var en nedtur for vårt 2005 lag som hadde kvalifisert seg med god margin.
Aktivitet i 2020-2021 sesongen
Aktiviteten er høy i barne og ungdomshåndballen. Over 200 barn og ungdom fra 7 år har vært
involvert i håndballaktivitet denne sesongen i regi av Aksla. I minihåndballen har vi denne sesongen
hatt lag i alle klasser i minihåndball 7-8 år. I klassene fra 9 år og oppover har vi hatt totalt 25 serielag
påmeldt. Av disse er 4 samarbeidslag med andre klubber.
På grunn av Covid 19 har inneværende sesong blitt svært amputert. Vi har heldigvis stort sett kunnet
holdt i gang trening for de fleste lagene, men kampsesongen har blitt vesentlig redusert. Avlyste
kamper i desember, januar og februar er av et slikt omfang at det har vært umulig å omberamme og
kampene har dermed blitt strøket fra terminlisten. Det er i skrivende stund svært usikkert hvordan
resten av sesongen blir med tanke på kamper og cuper.
Regelen om forkortet bane for 9-10 åringer kom i år, og det ble noen utfordringer rundt det
praktiske med banemerking og oppblåsbare mål. Det ble likevel en fin overgang til stor bane for
barna. Sesongen ble dessverre avkortet, men vi er glad for at de fikk spilt noen kamper før jul.
Rekruttering
I 2020 fulgte vi samme opplegg som Fotball bruker når vi hadde oppstartsmøte for 2.trinn. Daglig
leder Sindre Johannessen var med og representerte klubben, og hele klubbens tilbud ble presentert.
Det var god respons på dette, og vi kommer til å følge samme opplegg neste sesong. Oppstart av
treningene ble litt senere enn vanlig pga Corona, men når vi kom i gang i september var det ca 20
jenter og 15 gutter med på aktiviteten. Som tidligere år hadde vi med hjelpetrenere fra eldre lag, i år
var det hjelpetrenere fra G2008 og J2007. Dette ønsker vi å videreføre også neste år, både fordi
barna synes det er veldig stas med eldre spillere som trener, men det gir også mulighet for de som er
litt eldre å øve seg på å planlegge og lede treninger. Det bygger også klubbmiljø på tvers av lagene.
Arrangement
Det har vært krevende å gjennomføre kamparrangement denne sesongen.
KIWI Cup for 2020 ble planlagt ferdig under ledelse av Anne-Marte Nerland (G2009 og J2011).
Christer Jensen (J2010 og J2008) tok også i år ansvar for påmeldingene. Det var lavere påmeldingstall
enn tidligere år, noe vi tillegger Corona effekten. Som vi fryktet ble det ikke mulig å gjennomføre
turneringen, men planen ligger altså klar for 2021 dersom det skulle bli mulig å gjennomføre i år.
14

Aksla IL årsmøte 2021

Dommerarbeidet 2020/2021
Aksla har i 2020/2021 hatt 2 dommarkontakter. Totalt 15 handballdommarar er registrert i Aksla IL.
1 dommar dømmer på nivå 6, 1 på nivå 7 og 2 på nivå 9 og 11 på nivå 11. Aksla har utdanna 1
dommarutviklar ila året. Ingen av dommarane på nivå 11 har gjennomført dommar 1-kurs denne
sesongen. 2 hadde gjennomført dette i førre sesong.
Målsettinga for dommarutvikling i Aksla er å beholde, utvikle og rekruttere.
Det vart gjennomført fysisk dømmarmøte med dommarane 25.sep 2020. Vidare planlagte møter har
ikkje blitt gjennomført grunna korona.
Mål for sesong 2020/2021:
• Minimum 6 dommarar som oppfyller dommarkvota for sesongen. Målet er nådd.
• Drakter og utstyr til dommarane. Målet er nådd.
• Vi ønsker å etablere eit trygt og godt dommarmiljø i klubben. Under arbeid.
• 4 nye på dommar 1-kurs ila sesongen. Målet er ikkje nådd.
• Rekruttere minimum 4 nye dommarar frå kull 2006 med gjennomført banedommarkurs.
Målet er ikkje nådd, grunna korona.
• Etablere oppfølgingsteam. Rekruttere 3 erfarne, vaksne
«dommarobservatører/dommarutviklarar». Målet er nådd. Aksla IL har utdanna 1
dommarutviklar ila året. Grunna korona, vanskar å få kontinuitet i dette arbeidet.
• Vi som arrangør er gode vertar for dommarane. Arrangør skal ha dommarvert som har eit
ansvar for dommarane når dei er i hallen og opptrer som kontaktperson og støtteperson.
Målet er nådd.
Fleire av dommarane har vore dommar på trening og treningskampar. Dette gir god trening, særleg i
eit år med lite kampar pga korona. Dei fleste har fått oppfølging av observatør og veiledning frå
dommarkontakt/dommar i klubben. Vi ønskte at det skulle bli ei god oppfølging av alle dommarar
gjennom året, også gjennom temakveldar og liknande. Men det har ikkje vore mogleg å
gjennomføre. Dette vert å følgje opp i neste sesong.
Langsiktig mål: Aksla IL skal arbeide for å etablere minst 2 dommarar opp på høgare nivå,
regionsdommar, dommar 2 og dommar 3.
Takk til dere som holder aktiviteten i gang
Håndballen i Aksla har så langt ikke hatt generelt vesentlig frafall på grunn av Covid 19, men på
enkelte lag har det vært spillere som har falt fra. Vi er sterkt bekymret for hva som kan skje på lengre
sikt dersom ikke det blir lagt opp til videre kampaktivitet før neste sesong. Bekymringen gjelder
selvfølgelig ikke bare spillere, men også trenere og støtteapparat ellers. Jeg vil derfor avslutte med å
takke alle trenere og andre tillitsvalgte for arbeidet som legges ned av dere. Den innsatsen er
uvurderlig for å gi barna vår et håndballtilbud i Aksla. Jeg ser fram til at vi sammen skal sørge for å
fortsette den gode sportslige utviklingen for håndballen.

05.03.2020
Aksla håndball
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9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske
beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors
beretning

16

Aksla IL årsmøte 2021

Resultat og balanseregnskap 2020
Årsregnskap med noter er utarbeidet av Team Revisjon AS.
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Styrets økonomiske beretning
Aksla IL sitt årsregnskap inkludere alle lags regnskaper. Omsetningen for idrettslaget sank med kr.
300.000,- i 2020 sammenlignet med regnskapet for 2019. Alle lagsinntekter og -utgifter er
innarbeidet i idrettslagets regnskap. Nedgangen i omsetningen kan i stor grad tilskrives lavere
idrettsaktiviteter under pandemien. Kostnadene har også vært lavere grunnet redusert aktivitet, slik
at driftsresultatet totalt sett har blitt positivt med kr. 439.456-.
Kostnader til baneutvidelse er ikke belastet driftsregnskapet i 2020 men er blitt aktivert i balansen
for senere å komme som en kostnad i driftsregnskapet i form av avskrivninger. Totalt sett har Aksla
IL en sunn økonomi ved utgangen av 2020 men økte kostnader til avskrivning og renter vil innebære
behov for høyere inntekter i 2021 og åra fremover.

15.03.2021
Styret i Aksla IL
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Kontrollutvalgets beretning
Kontrollutvalgets beretning er ikke klar på tidspunkt for framlegging av sakspapirer 1 uke før
årsmøtet. Legges fram på årsmøtet.
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Revisors beretning
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10. Behandle forslag og saker
Innkomne saker - Sak A) Endring farge på shorts på drakter
Forslag til årsmøte i:
Fra:
Tittel på forslag:

Aksla IL 2021
Styret
Endring farge på shorts på drakter

Forslag:
Endring av farge på shortser til draktsett Aksla IL
Begrunnelse:
J17/Damelaget for fotball på Aksla IL har fremmet ønske om å endre fargen på shortsene til Aksla IL
siden de hvite shortsene vi har nå er svært tynne og til dels gjennomsiktige, og jentene som spiller
der vegrer seg for å bruke dem, og ønsker at det skal skiftes farge på shortsene. Jentene har spilt
med svarte shortser som laget hadde fått utdelt til treningstøy, og flere i klubben og noen sponsorer
har reagert på at shortsene med klubbens farger ikke har blitt brukt i seriekamper.
Representanter fra styret i Aksla hadde møte med representanter og lagleder fra J17 og damelaget
19/10-20 og fikk da snakket sammen om dette og vi ble da enige om å løfte dette opp som en
årsmøtesak siden det å bytte shortser ikke bare kan gjøres på enkeltlag, men må evt gjelde for hele
klubben og vil da bli en betydelig kostnad.
Innspill fra styret/adm: Det ligger innkjøp av shortser i budsjettet for 2021 allerede, så om det blir
besluttet å endre shortsfarge for alle lag på årsmøte kan evt denne kostnaden gå inn i totalprisen og
det kan også vurderes om det kan søkes om støtte til et slikt prosjekt.
Per dags dato dekker klubben shortser til alle spillere fra 13 år og oppover. Totalt ca 300 shortser.
En shorts for medlem koster ca 250 per shorts (200 for klubb), så det må også tas hensyn til alle
spillere som er under 13 som må bes om å kjøpe seg nye shortser om det blir vedtatt å endre
shortsfarge for hele klubben.
Forslag til vedtak i årsmøtet fra styret:
Styret foreslår at de jentelag i Aksla IL som ikke ønsker å spille i hvite shortser, fra 13år og eldre, kan
få unntak for dette og spille i RØDE shortser. Aksla IL dekker shortser fra denne aldersklassen og
over, og de vil da ved bestilling av draktsett for disse klassene få beskjed om hvilken farge shorts
laget ønsker bruke, slik at administrasjonen får bestilt inn riktig farge. Det er da en forutsetning at
alle spillere på laget spiller med samme farge på shortsene. Det skal IKKE brukes både hvite og røde
shortser på et lag, og om dette ikke blir overholdt på kamper og turneringer påberoper klubben seg
retten til å bøtelegge lag for brudd på dette.

Ålesund 08.03.2021
_______________
Styret i Aksla IL v/Karl Otto Hessen
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Innkomne saker - Sak B) Vedtektsendring draktfarge
Forslag til årsmøte i:
Fra:
Tittel på forslag:

Aksla IL 2021
Styret i Aksla IL v/styreleder Karl Otto Hessen
Vedtektsendring draktfarge

Forslag:
Det foreslås et tillegg i lov for Aksla IL (vedtekter) som følger:
§26 Draktfarge
1. Idrettslagets farge på hjemmedrakter for fotball er rød overdel, hvit shorts og røde
strømper. Idrettslagets farge på hjemmedrakter for håndball er rød overdel og hvit shorts.
For jentelag over 12 år og senior damelag kan rød shorts benyttes. Alle spillere på laget skal
benytte lik shortsfarge.
2. Idrettslagets farge på bortedrakter for fotball er svart overdel, hvit shorts og røde strømper.
Idrettslagets farge på bortedrakter for håndball er svart overdel og hvit shorts. For jentelag
over 12 år og senior damelag kan rød eller svart shorts benyttes. Alle spillere på laget skal
benytte lik shortsfarge.
Begrunnelse:
Farge på drakter er av en såpass viktig karakter for idrettslaget at det bør inngå i idrettslagets lov. En
vil dermed unngå tvil med tanke på hvilke farger som er gjeldende for idrettslaget. Det vil også kreve
sak til årsmøtet for å eventuelt endre farger.
Muligheten for at jenter skal få spille med rød eller svart shorts har bakgrunn i sak framlagt tidligere
på årsmøtet.

Ålesund 17.03.2021

_______________
Styret i Aksla v/Karl Otto Hessen
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Innkomne saker - Sak C) Vedtektsendring antall styremedlemmer
Forslag til årsmøte i:

Aksla IL 2021

Fra:

Karl Otto Hessen

Tittel på forslag:

Vedtektsendring antall styremedlemmer

Forslag:
Endring av §16 Årsmøtets oppgaver, punkt 14 i lov for Aksla IL
Nåværende bestemmelse:
Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
Teksten endres til
Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, 4 eller 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

Begrunnelse:
I dag skal styret bestå av totalt 6 personer, leder, nestleder og 4 styremedlemmer. For å få et styre
med bred nok kompetanse er det ønskelig å ha mulighet for 5 styremedlemmer i tillegg til leder og
nestleder i stedet for 4 slik det er i dag. Endringen gir rom for at en likevel kan være fleksibel om det
ikke er mulig å få mer enn 4 styremedlemmer. Det blir opp til valgkomiteen å innstille på 4 eller 5
styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder.

Ålesund 17.03.2021

_______________
Styret i Aksla IL v/ Karl Otto Hessen
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11. Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
Styret foreslår medlemskontingent som følger:
Aktive:
kr 650
Foreldre, trenere og andre tillitsvalgte:
kr 50
Andre støttemedlemmer:
kr 200
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til bestemme nivå på treningsavgifter.
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12. Styrets forslag til budsjett for 2021
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13. Styrets forslag til organisasjonsplan
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14. Innstilling til valg
Valg Hovedstyret
Innstilling fra valgkomite viser under. Kommentar fra styret: I etterkant av innstilling fra
valgkomite er det avtalt at Ruben Aalberg tar verv i sportslig utvalg fotball heller enn vara i
styret.
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Valg av Kontrollutvalg:
Kontrollutvalget skal bestå av to medlemmer og en vara
Styrets innstilling for valg av kontrollutvalg:
Espen Erstad Medlem
Medlem
Vara

velges for 1 år til 2022
velges for 1 år til 2022
velges for 1 år til 2022

Valg av representanter til ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett:
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne slike representanter

Valg av valgkomite:
I 2020 har valgkomiteen bestått av John Inge Flem og Jens Moe. Johan Frisvold ble valgt inn i
valgkomiteen på årsmøtet 2020 men har fratrådt valgkomiteen i perioden siden han stiller til valg i
hovedstyret på årsmøtet i 2021.
Styrets innstilling for valg av valgkomite:
Funksjon
Navn
Status 2021
Leder
John Inge Flem
Ikke på valg
Medlem
Vibeke Hessen
På valg
Medlem
Karl Otto Hessen
På valg
Varamedlem
Kathrin Enebakk
På valg

Velges/valgt for
2 år
1 år
2 år
1 år

Valgt til
2022
2022
2023
2022

15.Engasjere revisor
Aksla IL har omsetning på over 5 mill kr og skal iht klubbens lover engasjere revisor. Styret innstiller
på at Aksla IL engasjerer Team Revisjon AS som revisor.
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