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Styrets sammensetning
Leder:

Jon Inge Solberg

Nestleder:

Jonny Hammersborg

Styremedlemmer:

Tore-Ingar Engen, styremedlem/leder av skigruppa
Helene Brandsrud, styremedlem/leder av fotballgruppa

Varamedlem:

Helge Lars Berger

Valgkomité:

Helge Gabriel Lundeby, Maren Hersleth Holsen, Lars Erik Erøy

Kontrollutvalg:

Mats Finne
Wenche Berge

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 6 styremøter fra årsmøtet i 2020 og frem til årsmøtet i 2021.
Medlemstall
Hærland IL har 103 medlemmer pr. 31.12.2020, noe som er en nedgang på ca 35 medlemmer siden
forrige år.
Bragdkomiteen
Bragdkomiteen har i år bestått av:
•

Johnny Hammerborg 2016-2020

Nye medlemmer (etter Haakon Haugerud, Bjørn Ingar Holmen og Synnøve Svensson) skulle blitt
valgt etter årsmøtet i 2018, men det ble ikke gjort. Dette må følges opp for 2021. Bragdkomiteen har
ikke hatt noen møter i løpet av året, og har heller ingen innstillinger til bragdmerker for 2020.
Spesielle oppgaver
Samarbeid med Mysen IF
I 2018, 2019 og 2020 har Hærland og Mysen IFsamarbeidet om ungdomsfotball. Fotballgruppa har
hatt to møter med Mysen IF i løpet av året. Viser også til organisasjonsplanen for hvordan
samarbeidet med Mysen er organisert.
Kommunikasjon og informasjon
Hærland IL har de siste årene vært for lite aktive med informasjon på facebook når det gjelder
hovedsiden, aktivitetssidene og gjennom lukkede facebookgrupper. Til årsmøte i 2019 ble arbeidet
med ny nettside ferdigstilt. Denne har ikke blitt fulgt opp i særlig grad etter dette årsmøtet slik at her
må vi ha et prosjekt på dette i 2021 for å forbedre både nettsiden og informasjon på Facebook.
Nettsidene har adressen: www.hærlandil.no.
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Aktivitet
Aktivitet og samarbeid med andre lag og foreninger i Hærland
Borgertoget i Mysen 17. mai og Bygdekampen i september ble avlyst på grunn av koronasituasjonen
Idrettsskole for barn
Idrettsskolen er et tilbud med allidrett for barn etter mal fra Norges Idrettsforbund, hvor barn
mellom 5 år (siste året i barnehagen) og 12 år får prøve minst 3 ulike idretter/aktiviteter i løpet av et
år. Norges Idrettsforbund definerer en idrettsskole som «et variert aktivitetstilbud hvor barn til og
med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på
løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk,
gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå».
Dessverre har det ikke vært noe aktivitet i 2020 på grunn av i hovedsak korona.
Arbeidsgruppa for idrettsskolen har bestått av Karina Lier Markota og Maren Hersleth Holsen.

Fotballgruppa
Se egen beretning

Skigruppa
Skigruppa har i 2020 bestått av:
Leder
Medlem

Tore Ingar Engen
Ingar Gundersen
Bjørn Berntsen
Karianne Wergland Lislegaard

Løypekomite: Øystein Ruud, Tore Sandtorp

Aktiviteter
På grunn av Covid 19 ble det dessverre ingen felles aktiviteter i 2020.

På vegne av styret
Jon Inge Solberg, leder
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