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Forretningsorden Gibostad Idrettsforening
1. Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent
2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
Taletiden settes til høyst tre minutter første gang og to minutter andre og tredje gang.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillers
navn. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til
votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.
4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmene
når ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemning benyttes fortrinnsvis
håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten
forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort.
Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt.

1 Årsberetning
2 Hovedstyrets sammensetning:
Leder:
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer:

Brynjulf Edvardsen
Alf-Tore Kristoffersen
Jan Hugo Richardsen
Stian Evenstad
Krister Jensen
Stian Iversen
Espen Schmitz
Håkon Hjemgård og Thomas Wilsgård

Styret har avholdt 4 møter og behandlet 27 saker.
Ansvarsområdene har vært fordelt slik: Krister – idrettsskole, anlegg og utleie av
samfunnshuset, Jan Hugo - offentlig bading, Stian E – idrettsskole og ski, Alf-Tore - fotball.
Som følge av at flere av styremedlemmene arbeider turnus, har det vært en utfordring å få
samlet alle styremedlemmene til styremøter. Varamedlemmene har vært innkalt til alle
møtene og hatt stemmerett når styret ikke har vært fulltallig. Alle vedtakene er gjort av et
samstemt styre.
Medlemstallet i 2019 var 143 personer. Fordelingen var slik: Kvinner under 17 år – 18,
kvinner over 17 år – 37, menn under 17 år – 24, menn over 17 år - 45. Totalt en liten nedgang
fra året før.
Våre medlemmer yter en dugnadsinnsats på flere tusen timer for å skape aktivitet i bygda. Vi
er en betydelig bidragsyter for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og alle innbyggerne et
godt aktivitetstilbud. Det er viktig at alle som bidrar tenker over hva ens innsats betyr for det
samfunnet vi er en del av. Vær stolt over din innsats. Den er viktig og betydningsfull. Takk til
alle.

2.1 Fotball
Vi har dessverre hatt bare ett lag i seriespill denne sesongen G12 måtte gi seg etter 2018
sesongen på grunn av for lite spillere.
Gibostad J/G 9 2019
Fotballguttene og jentene: Leonard, Mia Eline, Emil, Philip, Mikkel, Fredrik, Mathias,
Helene, Magnus og Sander spilte denne sesongen på GIF mix 9år. De møtte lagene: Tranøy,
Pioner, FK Senja, Vårsol, og Finnsnes. De spilte 13 kamper i perioden 13. mai til
13.September
Laget var tidlig i gang med treningene og har hatt godt oppmøte av både spillere og foreldre.
Spillerne har hatt en fin utvikling gjennom sesongen med gode resultater på kampene. Det ble
en kort pause etter sesongavslutningen før de var i gang med trenger igjen

2.2 Idrettskolen
Har hatt godt oppmøte, spesielt i gruppa 0-5 år. Her har det vært ca 20 barn i snitt, mens det
for gruppa 1. – 6. klasse har vært rundt seks barn. Foreldrene har vært positive og interessert.
Nissemarsjen ble avlyst som følge av stort snøfall og dårlig vær.
I samarbeid med Gibostad skole er det investert betydelig i nytt utstyr til
idrettsskole/gym.undervisning.

2.3 Ski
Skigruppa har bestått av Leder Stian Evenstad, Erling Horn og Egil Olsen.
Det er i det inneværende året blitt arrangert 2 møter. Tema for møtene har vært planlegging av
aktivitetene som har bestått av åpen skihytte, telenorkarusell og Gibostadløpet.
Telenorkarusell (skirenn):
Det ble vinteren 2019 arrangert 8 skirenn. I 2019 var rennene på torsdager for å prøve og
unngå kollisjon med andre aktiviteter. På første renn var det mange oppmøtte, men dessverre
opplevde man et labert oppmøte de andre rennene. I snitt 4 barn tilstede på hvert renn og totalt
har 25 barn vært tilstede. Det man imidlertid så var at de få som møter opp har stor glede av
tilbudet. Dersom dette tilbudet skal videreføres er det viktig å avklare hvilke andre aktiviteter
som dette kan kollidere med når man bestemmer seg for ukedag.
Hytta i Steinlia:
Hytta i Steinlia har denne vinteren vært åpen 7 søndager fra 24. februar til 7. april med godt
oppmøte. Dette tilbudet er svært attraktivt blant de som ferdes i løypene og vi ser at de fleste
dagene er det minst et tjuetalls personer innom og drikker kaffe før de går videre. Vi opplever
også at folk er positive til å ta vakter på skihytta noe som gjør det forholdsvis enkelt å holde
åpen hver søndag i en periode på ca. 2 måneder.
Løyper og løypekjøring:
Denne jobben er en stor og tidkrevende jobb, men som er til stor glede for alle som ferdes ute
i løypene. Det har i 2019 vært tre faste løypekjørere som til sammen har til sammen har brukt
108 timer på løypekjøring samt 17 timer på service og vedlikehold. Snøforholdene var sånn at
man kom tidlig i gang høsten 2019. Vi opplever at løypene er godt besøkt.
Styret vedtok i 2019 å gå til anskaffelse av GPS som tracker løypekjøringen, og at man derfor
kan følge med på nettsiden https://skisporet.no når det kjøres løyper. Dette håper vi på sikt
kan få enda flere folk i løypene, og da spesielt folk fra andre steder enn Gibostadområdet.
Dette utstyret er enda ikke montert, men vi håper å få det på plass snart.
Gibostadløpet:
Gibostadløpet ble i 2018 arrangert søndag den 24. mars med 52 betalende deltakere. Av disse
gikk ca.10 stk. 20 kilometeren mens resten gikk 10 kilometeren. Deltagelsen var ca.
halvparten av det vi så i 2018, men her får været ta sin del av skylda for det. Det var et kraftig
snøvær som gjorde forholdene krevende med tanke på å holde løypene åpen. Tråkkemaskinen
gikk i skytteltrafikk rundt 10 kilometeren samt snøscooteren med løypeplog oppe på fjellet for
å holde løypene åpne.
Som vanlig var det saftstasjoner både på 10 og 20.kilometeren og skihytta var åpen for de
som ville stikke innom der. Etter løpet var det mulighet for å kjøpe seg middag på
samfunnshuset. Vi takker alle som hjalp til å gjorde dette mulig og håper selvsagt på bedre
værforhold i 2020.

Andre ting:
I 2019 ble vi kontaktet av Senja ski med tanke på å lage et langløp på Senja og det ble avholdt
et møte på Silsand med representanter fra Senja Ski og fra Vangsvik. Temaet var å se på
mulige traseer samt hvordan dette kan tenkes gjennomført, om vi det hele tatt er interessert i
noe sånt. For vår del vil det nok kreve en del med tanke på traseer, løypekjøring osv.
Vi var også forespurt fra Senja Ski om å være med og arrangere rulleskirenn fra Gibostad til
Senjahopen 31. August, noe vi i styret i sa ja til. Dette ble imidlertid avlyst på grunn
stikkrennneskifting nordover fra Gibostad denne sommeren

2.4 Andre aktiviteter
Offentlig bading
Aktiviteten har i 2019 vært ivaretatt av 20 badevakter og 20 billettører. At så mange
engasjerer seg er svært positivt. I løpet av året er antall badevakter halvert. Sesongen følger
skoleåret med oppstart først i oktober. For å sikre at alle badevakter er godkjente åpner vi
sesongen med kurs i HLR.
Offentlig svømming har foregått til følgende tider: Tirsdag og fredag fra kl. 18-21. Oppmøtet
har vært svært varierende. Jevnt over er det mindre besøk enn tidligere.
Friluftsleiren
Antall besøkende i friluftsleieren viser en liten nedgang i 2019 – litt over 400 har vært innom
leiren. For mange skoler er det en fin måte å starte det nye skoleåret på og bli kjent med nye
elever. Vi har et godt og konstruktivt samarbeid med Gibostad skole og Senja videregående
skole når det gjelder friluftsleiren. Elevene på de to skolene og engasjerte lærere er svært
delaktig blant annet med å sette opp og ta ned leiren.

Utstyrsbank
Utstyrsbanken har vist seg å være veldig populær. Det er spesielt ski og skøyter som
etterspørres. Som følge av utstyrsbanken kan Gibostad skole gi et godt aktivitetstilbud i
friminutter og når de har uteskole.

2.5 Utdanning
HLR-kurs for badevaktene. 16 personer deltok på oppdateringskurset.

2.6 Lokale aktivitetsmidler
Forslag til nøkkel LAM Lenvik Idrettsråd:




Min 35-40 %: barn 6-12 år, herav 10-12 % til Idrettsskoler
(Def. idrettskoler: http://www.idrett.no/t2.aspx?p=44194)
Min 45-50 %: unge 13-19 år
10-20 % til gruppa:
 Barn med spesielle behov
 Regelmessig aktivitet som ikke blir registrert innen Idrettsregistreringen
 Lag med spesielle trener – og lederutdanningstiltak
Rapporteringsskjema bes innarbeides i årsmeldingen:
Tiltak
Hva slags
Målgruppe
tiltak
Barn med spesielle
behov.
Dette er tiltak som
krever en ekstra
tilrettelegging for
enkelte grupper som f.
eks.
funksjonshemmede,
asylsøkere, flyktninger
og barn med
adferdsproblematikk
Barn
Regelmessig aktivitet Svømming
Ungdom
som ikke blir
registrert innen
Idrettsregistreringen
Dette er tiltak som må
gjennomføres minst 56 ganger og hvor antall
deltagere pr gang i
aldersgr. 6-12 og 13-19
år må dokumenteres.
Eks. friluftsleir Revet.
Lag med spesielle
leder - og
lederutdanningstiltak.
Dette er tiltak hvor lag
tilrettelegger for
utøvere som har ”lagt
opp”, men som ønsker
å være med som
ledere/trenere.

Antall
deltagere

20
14

2.7 Anlegg
ANLEGGOVERSIKT GIBOSTAD I.F. 2018
I anleggsoversikten for 2018 er det brukt samme ”mal” som for tidligere. I denne årsrapporten
er det også tatt med hva som er gjort siste år.
HVA SKAL GJØRES
HVA ER GJORT

TYPE

TILSTAND

Grusbane fotball
Gressbane fotball
Fotballmål
El. anlegg Idrettsparken
Salgsbod
Redskapshus/garasje
Gressklipper
Vanningsanlegg
Lagerhus
Merkevogn (gress og
grus)
Ski-leikanlegg

Mindre god
God
God
Meget god
God
God
God
Meget god
God
God

Trenger nytt toppdekke

Meget godt

Tilløp til hopp bør bygges

Lys til skileikanlegget
BMX-løype
Løpebaner 60 meter
Grillbu
Gapahuk
Lysløype
Satsar`n
Hoppbakken
Tråkkemaskin
Snøscooter
Sti fra kapellet til
Idrettsparken
Parkeringsplass
Idrettsparken
Overbygd bålplass
Sandvolleyballbaner
Friluftsleiren

God
Mindre god
Meget god
Meget god
Meget god
Meget god
God
Ikke godkjent
God
Meget god
God

KOSTNAD

Ny 2016

Vedlikehold
Dugnad
Egne materialer

Gror igjen

Ny 2017
Oppgradert 2017
Riving av tårn er startet
Ny 2016
Ny 2017

Dugnad

God
Meget god
Meget god
Meget god

Uønskede planter på en bane
Nye lavvoer og ovner 2015

2.8 Økonomi
Sponsorene våre: Senja Autoservice, Bygg i Nord, Sparebank 1 Nord-Norge, Ishavskraft,
SalMar og Jensen Fisk. En annen er Grasrotandelen.. Den ble kr 65.190. Vi har fått kr
543.000 fra samfunnsløftet (SNN) tilkunstgressbane. Øvrige inntekter kommer fra offentlig
bading, salg av rømmegrøt på martna’n, medlemskontingent, treningsavgift, skiaktiviteter og
offentlige tilskudd.

2.9 Regnskap

3.0 Innkomne forslag
Ingen

3.1 Kontingent
Det foreslås ingen endringer:

3.2 Budsjett
KtoNr

KontoNavn

2019

Budsjett 2020

16 000,00

Sum andre salgsinntekter

14 993,00
22 840,00
23 448,87
14 020,00
216 395,24
50 418,75
41 929,10
1 800,00
385 844,96
3 000,00
17 535,88
3 775,72
24 311,60

Sum driftsinntekter

410 156,56

469 000,00

7 500,00

10 000,00

Driftsinntekter
3000 Medlemskontingent
3011 Salg martna
3012 Pub kveld
3052 Idrettsarrangement ski
3400 Offentlig støtte
3401 Annen støtte
3406 Grasrotandelen
3750 Treningsavgifter
Sum salgsinntekter
3600 Leieinntekter
3601 Billettsalg svømming
3703 Diverse inntekter

20 000,00
25 000,00
12 000,00
250 000,00
50 000,00
70 000,00
2 000,00
445 000,00
1 000,00
20 000,00
3 000,00
24 000,00

Driftskostnader
4000 Deltagelse i andres stevner/turneringer
4010 Varer for salg

16 876,83

15 000,00

4030 Innkjøp råvarer

0

1 000,00

4050 Arrangementsutgifter idrettsarrangementer

0

5 000,00

26 395,00
50 771,83

24 000,00

Dekningsbidrag

359 384,73

414 000,00

5900 Kurs/studieringer

8 000,00

5 000,00

Sum personalkostnader

8 000,00

5 000,00

Sum kostnader arbeidskraft

8 000,00

5 000,00

108 000,00

100 000,00

4200 Innkjøp ferdigvarer
Sum varekostnader

Sum av- og nedskrivninger
6320 Renovasjon, vann og avløp
6340 Strøm og ved
Sum kostnader lokaler
6500 Utstyr fotball
6501 Utstyr idrettsskolen
6502 Utstyr ski

55 000,00

2973,00

3 000,00

24755,48

20 000,00

27 728,48

23 000,00

0,00

5 000,00

15867,77

15 000,00

0,00

5 000,00

6503 Utstyr villmarksleir

0,00

10 000,00

6506 Utstyrsbanken

0,00

10 000,00

6550 Premier

0,00

5 000,00

15 867,77

50 000,00

0,00

10 000,00

6610 Vedlikehold idrettsparken

7 870,50

10 000,00

6620 Rep og vedlikehold tråkkemaskin

9 822,80

15 000,00

6690 Vedlikehold annet

2708,80

5 000,00

20 402,10

40 000,00

8 625,00

9 000,00

8 625,00

9 000,00

6800 Kontorrekvisita

1 114,99

3 000,00

6801 Trykking, kopiering, brosjyrer

1 113,00

1 000,00

6804 Data/EDB-kostnader

0,00

2 000,00

6890 Andre kontorkostnader

0,00

1 000,00

Sum kostnadsførte anskaffelser
6600 Rep og vedlikehold bygninger

Sum reparasjoner og vedlikehold
6705 Regnskapshonorar
Sum eksterne honorarer

6907 Datakommunikasjon

394,00

500,00

2 154,90

2 000,00

4 776,89

9 500,00

29 203,79

30 000,00

7001 Drivstoff annet

6 790,47

10 000,00

7020 Vedlikehold kjøretøy annet

3 678,50

5 000,00

Sum bilkostnader

39 672,76

45 000,00

2 500,00

2 500,00

7301 Møter/tilstelninger
Sum kontorkostnader
7000 Drivstoff tråkkemaskin

7400 Kontingent, fradragsberettiget
Gaver og kontingenter

2 500,00

2 500,00

10 134,00

10 000,00

10 134,00

10 000,00

3 369,45

3 000,00

3 369,45

3 000,00

Sum andre driftskostnader

241 076,45

292 000,00

Sum driftskostnader

299 848,28

352 000,00

DRIFTSRESULTAT

110 308,28

117 000,00

6 359,27

5 000,00

6 359,27

5 000,00

Ord, resultat før skatt

116 667,55

122 000,00

ÅRSRESULTAT

116 667,55

122 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7500 Forsikringer
Sum forsikringer
7770 Bankgebyrer
Sum andre kostnader

Finansinntekter og -kostnader
8051 Renteinntekter
Sum finansinntekter

Overskudd + / Underskudd -

8960 Overføringer annen egenkapital
Sum overføringer

3.3 Organisasjonsplan
Gibostad IF

Årsmøte
Hovedstyre

Fotball

Trener

Lagleder/
foreldrekontakt

Aktivitet

Banemerking

Klipping gressbane

Ski

Aktivitet

Løyper

Snøscooter/
tråkkemaskin

Idrettsskole

Anlegg

Off. bading

Aktivitet

Dugnad

Aktivitet

Utleie samfunnshus

Drift

HLR-kurs

Friluftsleir

Aktivitet

Drift

