SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET
Til:

Medlemmer i SFK Ajaks

Holand, 08.03.2018

Det vises til innkallingen til årsmøte av 12. februar 2018
Tid/sted:

onsdag 14.mars 2018 kl. 2000, Holand skole

Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, sakliste
Velge dirigent(møteleder), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Anleggssituasjonen i Sortland kommune – innspill/uttalelse Sortland idrettsråd
Årsberetning
Regnskap
Fastsetting av medlemskontingent
Budsjett.
Valg:
- fastsette styrehonorar
- nestleder
- styremedlem ungdomsrepr.
- 2 x vara
- 1 repr. valgkomitè + vara
- 2 x revisor

Til alle klubber/lag som er
medlemmer av Sortland idrettsråd
1 februar ble det avholdt et dialogmøte på Kulturfabrikken mellom klubber og KF.
Idrettsrådet ønsker en ny flerbrukshall, et nytt standardanlegg for svømming, egna lokaler til turn etc.
Nytt dekke i Blåbyhallen, samt Tuftepark ved friidrettsklubben.
Kommunestyret i Sortland kommune har vedtatt 3 punkter som er svært viktige for idretten:
1, kommunestyret vil vurdere eventuelt nye haller og kapasitetsøkning for tilgang til idrettshall,
svømmehall og varmtvannsbasseng også i sammenheng med plan om helsehus og annen infrastruktur i
kommunen. Brukere, organisasjoner andre interesser skal inviteres til deltakelse i utvikling av
anleggsituasjonen i Sortland.
2, En del av prosessen med avklaringer av vedlikehold og eller nybygg av idrett/svømmehaller i
Sortland innebærer at rådmannen bes starte en dialog med Nordland fylkeskommune som driver av
videregående skole og forsvaret i forhold til kystvakta og disse sine behov.
3, Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å avhjelpe mangel på idrettshallkapasitet med
oppsett av enkel, midlertidig hall. Kostnader, størrelse, plassering, drift og mulig samarbeid
med lag og foreninger avklares innen 1 kvartal 2018.
For at vi (klubber og lag) i Sortland skal få fremmet vårt behov ønsker idrettsrådet at alle klubber
setter hall/anlegg på dagsorden på sitt årsmøte/styrevedtak. Hvis årsmøtet allerede er avholdt for i år,
sett dette opp som styrevedtak. Send kopi av vedtaket til Sortland Idrettsråd så står vi samla og
tydeligere fram til politikerne hva behovet er og hva idretten i kommunen ønsker.
Nordland Idrettskrets ved anleggsfondet har fått midler som klubber kan søke på til prosjektering, etc
ved haller. Frist for å søke er 1 april med eventuell utbetaling ca 1 juni.
Se link: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nordland-idrettskrets/tilskudd/anleggsfond/
På tidligere brukermøte og årsmøter i Sortland Idrettsråd 2016 og 2017 har det vært enighet om at vi
har behov for flere anlegg, samt at det skal være praktisk mulig å gjennomføre treninger/aktivitet uten
tap av brukstid.
Sortland Idrettsråd har styremøte mandag 26. februar kl 1800. Send gjerne innspill/spørsmål til oss på
mail: sortlandidrettsraad@gmail.com
Med vennlig hilsen
Ann Tove Halvorsen
Leder
Sortland Idrettsråd.
Tlf 91732585

SFK AJAKS

ÅRSMELDING

2017

Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder/sportslig leder:
Kasserer:
Baneansvarlig:
Ungdomsrep:
Sekretær:

Steinar Henriksen
Terje Hjelle
Line Bjarnesen
Karl-Ulrik Kjesbu
Mie Haugerstuen Løkken
Julie Haugan Andreassen

Varamedlem:

Bent A Pedersen / Eirik A Kristiansen

Valgkomiteen har i 2017 bestått av følgende:
Leder:
Oddrun Løh
Medlem:
Hilde Dahl/John E Bjørlo
Vara:
Bent A Pedersen
Styrets arbeid:
Det har vært avholdt 3 styremøter, samt årsmøte.
Medlemmer:
Klubben har 140 medlemmer (Idrettsregistreringen). Dette er ingen vesentlig endring i antall
medlemmer fra året før. Klubben er medlem av Norges fotballforbund, Norges Skiforbund og
Norges turmarsjforbund.
Økonomi
Klubben har en veldig god og sunn økonomi (viser til regnskap).
Underutvalg/representasjoner:
Trenere fotball:
Steinar Henriksen, Espen Løh + Bent Are G Pedersen
Trenere all-idrett:
Veronica Hjelle, Bent Are G Pedersen, Oddrun Løh Rognstad,
Elise Sørøy, Emilie Hauge, Herman Henriksen, Tiril Henriksen
Basistrening:
Hilde Bendiksen
Turmarsjer:
Turid og Ove Abelsen
Langøyløpet:
Steinar Henriksen, Karl A Mikalsen, Steinar Kjeldsen, Turid
Abelsen
Dugnader
- TV-aksjonen, Unicef . Hele bygda i aksjon.

Utdanning/klubbutvikling
Ingen aktivitet inneværende år

Klubbprofilering
Klubben lanserte i 2017 en ny klubbdrakt, og denne ble gitt til styremedlemmer, trenere og
andre viktige støttespillere. Ut over dette selges den til kraftig rabattert pris på intersport.

Sportslig aktivitet
Generelt
Ajaks har store utfordringer med å holde aktivitetsnivået oppe. Særlig i de yngste klassene
på barneskolen, har det vært store utfordringer med å få unger/foresatte med. Dette har
blant annet blitt synliggjort ved at vi i høst ikke har hatt noe all-idretts tilbud til de under
4.klasse. Antall fotballspillere er ned i 8-10 spillere, og det er et stort spørsmål hvorvidt
klubben deltar i organisert konkurranseidrett i 2018.
Også for trimtilbudene er det en «ting i tiden» at folk er med en kort stund, og flere grupper
har/har hatt store utfordringer med å holde seg i gang.
Fotball
De senere år har fotballaktiviteten blitt gradvis redusert. I sesongen 2017 har 8-10 unger
vært med, helt eller delvis. Barnefotballen har blitt gjennomført med seks helgeturneringer,
og vi deltok i fem av disse. Ajaks har hovedsakelig deltatt med ett G10 lag (bestående av
gutter/jenter fra 9-12 år). I tillegg til de ordinære turneringene, var vi i oktober med på
Sortland IL høstturnering.
Trenere 2017 sesongen: Espen, Steinar H og Bent Are.
Ski
Ajakscupen gjennomført med totalt 69 deltagere. 39 av disse gikk 8 eller flere renn, og
oppnådde dermed førstepremie. Premieutdeling ble foretatt ifm familiedagen i oktober.
Langøyløpet ble gjennomført med et nødskrik, men klimatiske forhold gjorde nok sitt til at
deltagelsen ikke ble det helt store.
All-idrett
Tilbudet videreført for barneskoletrinnet, men etter ferien klarte vi kun å videreføre tilbudet
for aldersgruppen 4.-7. klasse.
Turmarsjer
I juni arrangerte vi Kleiva marsjen og Langøymarsjen. Et 30 talls deltagere, og Turid og Ove i
førersetet for komitéen.
Postkassertrim
Flere og flere registrerer seg i disse kassene, og Nattmålsheia (Varden) er blitt den store
«hit’en» med godt over tusen registreringer i løpet av året. De øvrige postkassene står
plassert i Risdalen, Holandsdalen, Holandsknurren, Tverrheivatnet (Paul-hytta) og
Tortenlivannet. Premieutdeling ble gjennomført ifm familiedagen i oktober.
Familiesvømming
Sortlandshallen har blitt leid en gang i måneden (jan-mars). Oppslutningen ble etter hvert så
liten at tilbudet ble ikke videreført på høsten.
Familedag
Familiedagen i oktober er fortsatt et populært tiltak. Rundt 60 deltagere i aksjon på
fotballbanen, og en flott ramme rundt felles bespisning og diverse premieutdelinger (fotball,
fjellturer og Ajakscup).
Holand, 08.03.18
Steinar Henriksen, leder

7. Fastsetting av medlemskontingent
Kontingentsatser 2017
Familie: 500 kr
Voksen: 250 kr
Barn: 150 kr
Støttemedlem: 150 kr
Styret foreslår å videreføre satsene for 2018

8. Budsjett 2018
Inntekter

Utgifter

Egne arrangement

10.000

Kontingenter

10.000

Kontingent

15.000

Honorarer

15.000

Grasrotandelen

30.000

Utstyr

20.000

Sponsor

25.000

Adm/rekv

10.000

Tilskudd NIF

40.000

Premier

20.000

Lotteri

70.000

Kurs/utdanning

20.000

Dugnad

5.000

Scooter/Skjeldalfres

10.000

Sosiale arrangement

25.000

Leie hall/lokaler

15.000

Rør/maskinarbeid
Langøyløptrasèen
Sum

20.000

Sum

195.000

165.000

9.Valg

Følgende verv (person i verv pr. i dag) er på valg i år:
Nestleder (Terje Hjelle)
Varamedlem (Eirik Arne Kristiansen)
Varamedlem (Bent Are G Pedersen)
Styremedlem, ungdomsrep (Mie Løkken Haugerstuen)
Valgkomitè (Oddrun Løh Rognstad)
Varamedlem valgkomitè (Bent A G Pedersen)

- skal velges for 2 år
- skal velges for 1 år
- skal velges for 1 år
- skal velges for 2 år
- skal velges for 3 år
- skal velges for 1 år

Revisor (Bernt Johnsen og Bjørn Ivar Hansen)

- skal velges for 1 år

Styrehonnorar (gjeldene satser):
Leder:
årlig godtgjørelse kr. 5000.
Nestleder:
årlig godtgjørelse kr. 1500.
Styremedlem/kasserer:
årlig godtgjørelse kr. 1500.

