SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER
ÅRSMØTET 2019
Til:

Medlemmer i SFK Ajaks

Holand, 18.03.2019

Det vises til innkallingen til årsmøte av 10. februar 2019
Tid/sted:

onsdag 20. mars 2019 kl. 1900, kjellerstua Kleiva bygdehus

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste
3. Velge dirigent(møteleder), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Engasjement Sortland løypemaskin – andel ifm anskaffelse ny trakkemaskin 2020
7. Kleiva idrettspark
8. Fastsetting av medlemskontingent
9. Budsjett
10. Valg

SFK AJAKS

ÅRSMELDING

2018

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

Steinar Henriksen
Terje Hjelle
Line Bjarnesen
Karl-Ulrik Kjesbu
Emilie Hauge
Julie Haugan Andreassen

Varamedlem:

Bent A Pedersen / Oddrun Løh Rognstad

Regnskapsfører:
Revisorer:

Per Steiro
Bernt Johnsen, Bjørn Ivar Hansen

Valgkomiteen har i 2018 bestått av følgende:
Leder:
Hilde Dahl
Medlem:
John E Bjørlo/Stine Selstø
Vara:
Bent A Pedersen
Styrets arbeid:
Det har vært avholdt 2 styremøter, samt årsmøte.
Medlemmer:
Klubben har 94 medlemmer (Idrettsregistreringen). Dette er en betydelig nedgang fra 2017,
og begrunnes i reduksjon all-idrett og bortfall fra organisert fotball. Klubben er medlem av
Norges fotballforbund, Norges Skiforbund og Norges turmarsjforbund.
Økonomi
Klubben har en veldig god og sunn økonomi (viser til regnskap). På årsmøte 2018 vedtok
klubben å støtte Sortland alpinklubb med kr. 10000 ifm nytt drivstasjon til skitrekket.
Underutvalg/representasjoner:
All-idrett:
Steinar Henriksen, Espen Løh, Bent Are G Pedersen, Oddrun
Løh Rognstad, Hilde Dahl
Basistrening:
Hilde Bendiksen
Turmarsjer:
Turid og Ove Abelsen
Langøyløpet:
Steinar Henriksen, Karl A Mikalsen, Steinar Kjeldsen, Kalle
Kjesbu, Turid Abelsen
Dugnader
- TV-aksjonen, Unicef. Hele bygda i aksjon.
- Skogrydding Elvenesdalen. Hovedbidrag fra våre profesjonelle motorsagere + assistanse
fra en del halv-studerte entusiaster.

Utdanning/klubbutvikling
Ingen aktivitet inneværende år

Sportslig aktivitet
Generelt
Ajaks har store utfordringer med å holde aktivitetsnivået oppe. For første gang i klubbens

historie, hadde vi i 2018 ikke noe lag med i det organiserte seriespillet i fotball. Heller ikke
den organiserte delen av all-idretten ble videreført etter sommeren. Som et tilbud for de få
som er igjen, har det vært tilbudt div. «åpen hall» tider.
Fortsatt må den sportslige aktiviteten ha høyeste fokus, og alle gode innspill/bidrag mottas
med takk.
Ski
Ajakscupen gjennomført med totalt 79 deltagere. 42 av disse gikk 8 eller flere renn, og
oppnådde dermed førstepremie. Premieutdeling ble foretatt ifm familiedagen i oktober.
Langøyløpet ble gjennomført 22.april. Nok snø, fint vær, men deltagelsen var ikke all verden.
170 i trimklassen og 30 i konkurranseklassen.
All-idrett
Tilbudet opprettholdt for 4.-7. klasse. før sommeren, men etter ferien var det ikke grunnlag
for å fortsette. Noen få i aldergruppen har i høst/vinter vært til stede på åpen hall
(torsdager).
Ungdomsgruppa
En del ungdommer holdt det gående fram til våren, og sesongen ble avsluttet med padlekurs
i regi av Vesterålen padle- og klatreskole. Dette ble kjørt felles med all-aktivitetsgruppa 4.-7.
klasse. Ungdomsgruppa har ikke videreført «normalt» opplegg etter ferien, men en del har
vært med på voksenfotball på tirsdager.
Turmarsjer
I juni arrangerte vi Kleivamarsjen og Langøymarsjen. Et 30 talls deltagere, og Turid og Ove i
førersetet for komitéen.
Postkassetrim
Stadig god oppslutning om registreringen i postkasstrimmen. Kassene står plassert i
Risdalen, Holandsdalen, Nattmålsheia, Holandsknurren, Tverrheivatnet (Paul-hytta) og
Tortenlivannet. Premieutdeling ble gjennomført ifm familiedagen i oktober.
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
(fjellturer og Ajakscup).

Anlegg
Ski
Ajaks har et svært godt samarbeid med Sortland og omegn skiklubb om preparering av
løypetrasè Sortland-Kleiva. En bunnsolid «sjåførkomitè» bidrar til at vi gjennom hele
sesongen har hatt topp preparerte løyper. Ajaks har bidratt både med hensyn til økonomi og
praktisk utførelse.
Med forutsetning i at man kan opprettholde denne aktiviteten, er det styrets innstilling at
klubben blir andelshaver når Sortland løypemaskin skal investere i ny maskin høst 2020. Ref.
egen årsmøtesak.
Langøyløptrasèen er svært utsatt/sårbar i mildværsperioder, og ikke minst har overgangen
Elveneselva vært problematisk. I høst ble det gjort en stor jobb i Elevenesdalen, hvor man
fikk ryddet skog til ny trasè. Nå passeres elva lengre opp i dalen, og vi har en utfordring
mindre.

Kleiva idrettspark
Etter innledende samtaler med ledelsen på skolen, samt initiativ fra kommunen
(kommunedelplan for idrett og friluftsliv), lanserte Ajaks i høst en plan om en større
utbygging av anlegget på skolen. Primært omfatter dette 7’er kunstgressbane og sandvolleyball bane, men også tuftepark og øvrig rekreasjonsområde er satt inn som en del av et
flerbruksanlegg. Viser til egen årsmøtesak.
Holand, 08.03.19
Steinar Henriksen, leder

6. Engasjement Sortland løypemaskin – andel ifm anskaffelse ny trakkemaskin 2020
SFK Ajaks er særdels godt fornøyd med samarbeidet med Sortland og omegn skiklubb
(SOSK), og måten man siste to år har evnet å kjøre preparerte løyper mellom Sortland og
Kleiva. Trakkemaskinen planlegges skiftet ut i 2020, og SOSK har forespurt Ajaks om å bli
andelshaver i den nye maskinen.
Trakkemaskinen forvaltes gjennom Sortland løypemaskin AS.
(saksopplysning: styreleder SFK Ajaks sitter også i styret for Sortland løypemaskin)
Styrets innstilling til årsmøte:
Ved fortsatt å ha en ambisjon hvor man gjennom hele vintersesongen tilstreber å holde
trasèen Sortland-Kleiva preparert, går SFK Ajaks inn som andelshaver i den nye maskinen
med kr. 250.000.
I tillegg til dette er klubben innstilt på å bidra til årlig driftstilskudd (størrelsesorden 2018:
25.000)

7. Kleiva idrettspark



Hva ønsker vi ?



Økonomi



Plan

Uttalelse fra årsmøte:
Forslag:
Klubben ønsker å være med på å videreutvikle fasilitetene på Kleiva, og vil med dette bidra til
en bedret anleggssituasjon for både skolens aktivitet og bygdas befolkning. Det primære
målet er å få etablert en 7’er kunstgressbane, men vil også tilstrebe øvrige fasiliteter iht
prosjektskisse. Ajaks vil jobbe målrettet med finansiering, og baserer en realisering på
sponsormidler/støtte, i tillegg til oppsparte midler/egeninnsats.

8. Fastsetting av medlemskontingent
Kontingentsatser 2018:
Familie: 500 kr
Voksen: 250 kr
Barn: 150 kr
Støttemedlem: 150 kr
Styret foreslår å videreføre satsene for 2019

9. Budsjett 2019
Inntekter

Utgifter

Egne arrangement

15.000

Kontingenter

10.000

Kontingent

15.000

Honorarer

12.000

Grasrotandelen

40.000

Utstyr

25.000

Sponsor

50.000

Adm/rekv

10.000

Tilskudd NIF

35.000

Premier

20.000

Lotteri

70.000

Kurs/utdanning

5.000

Dugnad

5.000

Scooter/Skjeldalfres

0

Sosiale arrangement

25.000

Leie hall/lokaler

15.000

Tilskudd Sortland
løypemaskin
Sum

280.000

Sum

230.000

402.000

10. Valg

Følgende verv (person i verv pr. i dag) er på valg i år:
Leder (Steinar Henriksen)
Styremedlem, sekretær (Julie Andreassen)
Styremedlem, bane/anlegg (Kalle Kjesbu)
Styremedlem, ungdomsrep (Emilie Hauge)
Varamedlem (Oddrun Løh Rognstad)
Varamedlem (Bent Are G Pedersen)

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

Valgkomitè (Hilde Dahl)
Varamedlem valgkomitè (Bent A G Pedersen)

- 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.

Til Årsmøte SFK Ajaks onsdag 20.mars
Valgkomitens innstilling
Leder:Steinar Henriksen, tar gjenvalg
Styremedlem sekretær: Julie Andreassen, tar gjenvalg
Styremedlem bane og anlegg: Kalle Kjesbu, tar gjenvalg
Styremedlem ungdomsrepresentan: Åsmund Skrudland Kjeldsen, ny kanidat
Varamedlem: Oddrun Løh Rognstad, tar gjenvalg
Varamedlem: Bent Are G Pedersen, tar gjenvalg
Valgkomité : Laila Lochert, ny kanidat
Varamedlem valgkomité: Bent Are G Pedersen, tar gjenvalg
Revisor: Bernt Johsen og Bjørn Ivar Hansen, tar gjenvalg
Valgkomiteens forslag til økning av honorar til styremedlemmene er følgende,
en årlig økning på 1000,-kr til leder
en årlig økning på 500,-kr til øvrige styremedlemer

valgkomiteen har i år bestått av
Hilde Dahl
John Erik Bjørlo
Stine Selstø

