Barneidrettsutvalget, Os IL

Årsmøte

Sted:Klubbhuset TOS arena
Tid: 19. februar 2014, kl 18.30

SAKLISTE:
1. ÅPNING
2. ÅRSMELDING
3. REGNSKAP
4. BUDSJETT
5. VALG
………. frammøtte på årsmøtet

1. Åpning
•Godkjenning av innkalling
•Godkjenning av sakliste
•Valg av møteleder
•Valg av referent
•Valg av to til å underskrive protokollen

2. Årsmelding
Referert av

(Januar 2013 - januar 2014)

Styret /valgkomite
Leder

Terje Riseth Larsen
Astrid Nyvoll
John Ryen jr
Gerard Kort

Valgkomite

Terje Riseth Larsen
Marianne Kaasen Bekken

Møter og deltakelser

Representanter

•3 Styremøter barneidrettsutvalget
•Styremøter Os IL,
leder møter
•Sponsorutvalget
leder har møtt
Økonomi
Vi har fått inn kommunale midler gjennom Fysak, idrettsmidler fra kretsen og del av sponsormidler fra hovedlaget .
Det vises for øvrig til regnskapet.
Sportslige aktiviteter

IDRETTSSKOLA: Idrettsskola følger skoleåret, men starter ei uke senere, og avslutter ei uke før.
Fra januar 2013 var det Roar Aksdal som var instruktør. Fra høsten 2013 har det vært Kees Siep som har vært
instruktør
Idrettskola er delt inn i to grupper, 1. og 2. klasse har 1 times tilbud i bussventetimen på tirsdager.
3. og 4. har tilbudet timen etter skoleslutt tirsdager t.
Idrettsskola er både inne og ute. Allsidig aktivitet /lek er hovedmålet.
På avslutninga våren fikk ungene kake og saft, og utdelt diplom og premie i inngangen til Oshallen.
ALLIDRETTEN:
Vi har Allidrett fra høstferia til påskeferia. Aktiviteten har foregått på onsdager fra 16.30-18.00
I høst hadde vi kun diverse aktiviteter I hallen, unntagen siste gangen før jul, som vi var på Bowlingen på Røros, der vi
også hadde pizza og brus. Egenandel på kr 70.-.
Vi ønsker først å fremst å få med de som ikke har et annet aktivitetstilbud, og de som ikke nødvendigvis ønsker å
konkurrere. Vi ser at vi får en god blanding av ungdommer som er med på andre aktiviteter og noen som kun har dette,
og det er veldig positivt. Vi ønsker også å være et miljøskapende tilbud, med god trivsel.
Instruktørene/ lederne har vært John Ryen og Astrid Nyvoll.
Vi har hatt med 3 fra idrettslinja, Admir Salcinovic, Mali og Markus Kokvoll, som også hovedsakelig har hatt de
yngste.
Idrettsskola har lønnet instruktør.
Takk til alle som stiller opp som instruktører / hjelpere for Idrettsskole og Allidrett!
Aktive
Det har deltatt 42 unger våren 2013 på idrettsskola og 43 i høst.
Det har deltatt 40 unger/ungdommer på allidretten våren 2013 og 24 unger i høst.
Utstyr
Vi bruker ellers det som idrettslaget har, og har avtale med Os skole om å få bruke endel av deres utstyr/ felles utstyr.
Internettsider/medlemsregister
Vi har en egen side under hovedlaget på Os IL hjemmeside, for barneidrett, idrettsskole/Allidrett (http://www.osidrettslag.no/). Leder i utvalget har ansvar for å sende medlemsregistret til den ansvarlige i styret i Os IL

Dugnad
Barneidrettsutvalget har som de andre gruppene I idrettslaget, hatt en måned med vakt I Oshallen. Vi hadde mai, og det
er en måned der det ikke er så mye aktivitet innendørs. Retter en takk til foreldrene som stilte!
Idrettslagets julekalender har noen av de eldste utøverne vært med på å selge. Og vi kan slå fast at våre selgere solgte
ut alle sine kalendre
Leders sluttord
Aktiviteten er stor med tanke på antallet som vi har med. Viktig med positivt og inkluderende miljø, og et
aktivitetstilbud som kan fange opp de som først og fremst ikke har så mye annet.
Leder vil få rette en stor takk til dere som stiller opp som instruktører/ ansvarlige for de forskjellige gruppene, uten
dere har det ikke vært aktivitet!!
Vi også takke foreldre som gjennom sesongen har bidratt med kjøring når vi har aktivitet utenfor Os.
____________________
Terje Riseth Larsen
Os i Østerdalen, 19. februar 2014

Årsmelding ………....................

5. Valg
Forslag til valg:

Leder:

Valgkomite :

Terje Riseth Larsen

Gjenstående 1 år

Øystein Langøien

Ny 1 år.

John Ryen jr

Gjenvalg 2 år.

Gerard Kort

Gjenvalg 2 år

Terje Riseth Larsen

Gjenvalg 2 år

Marianne Kaasen Bækken

Gjenstående 1 år

Årsmøtet avsluttet
Kl: ..........
Underskrifter: ................................................... (sign)

...................................................... (sign)

