
  Remyra IL 
 Årsberetning 2018 
Hovedstyret i Remyra IL har fra årsmøtet 20. juni 2018 bestått av:  
Trine Vassbotn Wirum leder (valgt for 2 år i 2018)  
Rita Aursøy nestleder (valgt for 2 år i 2018)  
Ida Steig styremedlem (valgt for 2 år i 2018)  
Håvard Ravlo styremedlem (valgt for 2 år i 2017)  
Yvonne Schiefloe medlemsansvarlig (valgt for 2 år i 2018)  
Roar Husby kasserer (valgt for 2 år i 2016)  

Håndballavdelingen har i 2018 vært ledet av Kristin Tverå. Det vises til håndballstyrets 
årsberetning for en oppsummering av håndballavdelingens sportslige tilbud, generell status 
og ulike aktiviteter.  
Fotballavdelingen har i 2018 vært ledet av Ulf Kristian Aaring. Det vises til fotballstyrets 
årsberetning for en oppsummering av fotballavdelingens sportslige tilbud, generell status 
og ulike aktiviteter.  
Sponsorkomiteen har i 2018 jobbet videre med å skaffe langsiktige sponsorer til klubben. 
Det vises til en oppsummering av sponsorkomiteens arbeid gjennom året.  

Hovedstyret har gjennomført 9 styremøter siden forrige årsmøte. Nytt hovedstyret har 
siden tiltredelsen hatt fokus på å ivareta driften av håndball- og fotballavdelingen, samt 
økt fokus på allidrett med to nye allidrettskoordinatorer. Det har vært fokus på å skaffe 
oversikt over gjeldende avtaler med bl. a grunneier, Stjørdal kommune, Stjørdal 
håndballklubb, Skotthyllklubben og Grendehuset. Remyra Idrettslag fyller 40 år i 2019 og 
det er satt ned en egen jubileumskomite for å ivareta arrangement både for barn og 
voksne, og datoen er satt til 14. september 2019.  

• Remyra IL har avtale med G-Sport Stjørdal. Avtalen er gjeldende til 31.12.2019. 
Denne kan benyttes av alle medlemmer.  

• Remyra IL har avtale med Scantrade. Avtalen er gjeldende til 31.12.2019. Denne 
kan benyttes av alle medlemmer.  

• Samarbeidsavtalen med SMN1 er videreført i 2018. Denne kan benyttes av alle 
medlemmer.  

• Remyra IL har også i 2018 hatt et velfungerende samarbeid med Stjørdal 
Idrettsråd. Remyra IL har i 2018 gjenopptatt samarbeidet med Remyra 
Grende- og Klubbhus.  

• Remyra IL fikk i 2018 tilført ca. 94.000 kroner fra Idrettsbingoen.  
• Remyra IL fikk i 2018 tilført totalt ca. 100.000 kroner fra grasrotandelen 

Norsk Tipping og ca. 120.000 gjennom lokale aktivitetsmidler (LAM), samt kr. 
10.000,-  fra TOBB.  

• Remyra IL fikk i 2018 totalt 100.000 kroner i sponsorinntekter.  

Det har i 2018 vært utført et solid arbeid på lagsnivå i Remyra IL. Klubben har imidlertid, 
som flere andre lag og foreninger, en utfordring i å videreføre dette engasjementet til 



fellesfunksjonene i klubben. Remyra IL er ikke større enn at alle foreldre før eller siden må 
regne med å ta et verv for fellesskapet i klubben. Hovedstyret oppfordrer derfor nok en 
gang til at flere foresatte engasjerer seg, slik at driften av klubben kan fordeles på flere 
personer. Det vil ila våren settes inn ekstra innsats fra nyvalgt valgkomite for å skaffe 
engasjerte foresatte til verv i hovedklubben, og disse vil få god støtte fra hovedstyret.  

Strategi og visjoner for Remyra IL blir viktige saker for hovedstyret i tiden 
fremover. Sportslig plan for fotball skal revideres og sportslig plan for håndballen 
skal utarbeides. Fotballen skal organiseres på lik linje med håndballen med eget 
styre.  

Medlemmer:  
Antall registrerte i medlemsregisteret medio mars 2019:  
Totalt 641 – 281 jenter og 360 gutter  
Håndball 197 og fotball 331  

Medlemsregisteret er komplett overført til KlubbAdmin og registrering skjer nå utelukkende via 
MinIdrett. Systemet krever en kontinuerlig oppdatering og ajourføring av medlemmer. Dette vil 
også være et viktig fokusområde for 2019. Det er fremdeles store utestående beløp fra 
medlemmene. Det har ikke vært fulgt godt nok opp av klubben som medfører et større 
inntektstap. Nytt styre har fullt fokus på dette, og det vil bli sendt ut kontigenter og 
treningsavgifter som besluttet av årsmøtet.  

Økonomi:  
Driften av klubben Remyra IL har i 2018 gått med underskudd på 173.000 kroner. Dette kan 
i hovedsak tilskrives manglende innkreving av medlems- og treningsavgift for 
fotballavdelingen, samt baneavgift. Implementeringen av nytt medlemssystem 
(KlubbAdmin) er fremdeles en underliggende årsak, men det har vært jobbet mye med å få 
medlemslistene ajour.  

Driftsunderskuddet i 2018 vurderes av Hovedstyret som alvorlig og skal ikke vedvare. Styret 
skal få på plass både kort- og langsiktige mål for Remyra IL, og en grundig gjennomgang av 
økonomien vil bli gjennomført ila våren. Det vises til revisjonsberetningen for nærmere 
detaljer om regnskapet.  

Det er innkjøpt stadionur, speakeranlegg og kaffetrakter til kjøkken i 2. etasje.  

Baneanlegget:  
Kunstgressbanen og området rundt har også i 2018 vært et flott samlingspunkt for barn og 
unge i nærmiljøet. Anlegget på Remyra gir god kapasitet til organisert og uorganisert 
trening og kamper. Bruksmønsteret sprenger imidlertid i perioder kapasiteten på 
ukedagene, mens få ønsker å benytte seg av anlegget i helger.  
Det vises til fotballstyrets årsberetning for nærmere beskrivelse av bruk og vedlikehold av 
anlegget.  

Avslutning:  
Tusen takk til alle foresatte som har bidratt til at håndball- og fotballagene har gode 
trenere, engasjerte lagledere og aktive supportere. Takk til alle som bruker av fritiden sin 
til å bidra at Remyra skal være en knallgod klubb å være medlem i. Hovedstyret vil sette 
fokus på god drift av anlegg og skaffe til veie midler som er nødvendige for at vi får dette 
til sammen.  

På vegne av hovedstyret i Remyra IL  

Trine Vassbotn Wirum 



Leder


