
 Remyra IL 
 
Årsberetning 2020 
Hovedstyret i Remyra IL har fra årsmøtet 29. april 2020 bestått av:  
 
Trine Vassbotn Wirum leder (valgt for 1 år i 2020)  
Rita Aursøy nestleder (valgt for 1 år i 2020)  
Erlend Grønseth medlemsansvarlig (valgt for 2 år i 2019)  
Thomas Fordal kasserer (valgt for 2 år i 2019)  
Leif Åge Gundersen styremedlem (valgt for 2 år i 2019)  
Jorid Ferner (valgt for 1 år i 2020) 
Nina Helgetun (valgt for 2 år i 2020)  
 
Håndballavdelingen har i 2020 vært uten leder.   
Sportslig leder Ingar Norvik har ivaretatt det sportslige og Jorid Ferner har hatt 
ansvaret for arrangement. Remyra Sportsplan ble revidert i 2020 og det er utarbeidet 
egne vedlegg for hver særidrett. Sportsplanen skal forenkle og tydeliggjøre driften av 
håndballen i klubben. Avtalen med Stjørdal håndballklubb (SHK) er også revidert, og 
det vil bli lagt opp til et tettere og bedre samarbeid mellom Remyra og SHK. Remyra 
ønsker med dette å sikre et godt og forutsigbart tilbud for gutter og jenter som ønsker 
å spille håndball. I tillegg ønsker Remyra en god dialog med andre klubber ift 
fremtidige avtaler, treningskamper og fellessamlinger.  
 
Remyra meldte på totalt 14 lag for sesongen 2020/2021, en økning på 9 lag 
sammenlignet med året før. Håndballen i Remyra har blitt påvirket av det pågående 
pandemien og ført til redusert aktivitet.  
 
Organiseringen av håndballen er langt fra ideell, og særidretten er i stor grad drevet 
av sportslig leder, samt betydelig innsats av laglederne. Det mangler flere verv og det 
haster å få på plass dette for at ikke særidretten blir skadelidende.  
 
Fotballavdelingen har i 2020 vært ledet av Ulf Kristian Aaring.  
Sportsplanen ble også for fotballen i Remyra revidert i 2020, og hovedstyret ønsker 
at dette dokumentet skal forenkle og tydeliggjøre driften av fotballavdelingen. På lik 
linje med utfordringer i håndballen, er ikke driften ideell ift til hvordan Remyra 
hovedstyret ønsker å ha det. Alle verv må besettes slik at vi får en velfungerende 
særidrett, og dette må prioriteres.  
 
Remyra meldte på 16 lag i seriespillet fra herrer, damer og ned til J&G10. Covid-19 
styrte derimot aktiviteten store deler av året, og klubben forholdt seg til de 



retningslinjer som ble gitt av myndigheter både sentralt og lokalt. Fotballavdelingen 
måtte pga smittevernregler tilrettelegge på kort varsel ift bruk av anlegg og bane.  
 
Remyra`s trenerveileder, Runa Asklund, har vist et stort engasjement for 
trenerveilederrollen og hovedstyret stiller seg bak nye og gode ideer som bidrar til å 
styre klubben – både på kort og lang sikt.  
 
Allidrettskoordinatorer sørger for en god oppstart for skolestartere i Remyra, dvs. 
for elever ved Fosslia og Fagerhaug skole. Ifm revidering av Sportsplanen, er allidrett 
kommet inn som egen særidrett i Remyra. Målsettingen er å tilrettelegge for allidrett 
de 2 første årene i klubben. Oppstartsrutiner er på plass i form av oppstartsmøter, 
informasjonsskriv og opprettelse av Spond-grupper. Klubben sponser alle nye 
årstrinn med kr. 5000,- til utstyr/oppstartspakke. Hovedstyret takker for 
pionerinnsatsen for å tilrettelegge for allsidighet og allidrett som et tilbud i klubben.  
 
Lotterikomiteen 
Komiteen består av 4 medlemmer, med utskiftninger av 2 medlemmer hvert år. 
Komiteen har jobbet utfra tidligere opplegg og fikk ut loddbøker i november måned 
med trekning i desember. Pga Covid-19, falt noen premiegivere fra, men nye kom 
også til. Det er mye manuelt arbeid og vansker med å kreve inn pengene, og 
komiteen ber hovedstyret se på muligheter og systemer for å lette dette arbeidet.   
 
Dugnadskoordinator 
Remyra IL er en viktig bidragsyter for flere aktører i Dalføret, i hovedsak Opera 
Trøndelag, Stjørdal kommune og Hell RX. Dette er for 2020 administrert av ny 
dugnadsansvarlig Ragnhild K. Sundset. Klubben er avhengig av at medlemmene 
stiller opp på tildelte dugnadstimer, og det må jobbes videre med å få opp 
engasjementet for denne unike ordningen. Her er det muligheter for å tjene egne 
penger via klubben. Pga Covid-19 ble det for 2020 betydelig redusert aktivitet.  
 
Sponsorkomiteen har i 2020 bestått av Kim Roger Heggelund.  
Det er en målsetting å skaffe flere og langsiktige sponsorer til klubben. Antall 
sponsorer ved utgangen av 2020 var 8 stk. På tross av iherdig innsats er det 
vanskelig å få tak i sponsormidler, og målsettingen for 2021 er å skaffe et medlem til i 
komiteen og flere sponsorer. Retningslinjer for sponsor- og marked er utarbeidet og 
skal følges av lagene – ligger på hjemmesiden.  
 

 Remyra IL fikk i 2020 totalt kr. 95.000 kroner i sponsorinntekter.  
 Sport1 og Hummel er utstyrsleverandører i perioden ut 2024. Avtalene kan 

benyttes av alle, klubbkort er ikke nødvendig.  
 Samarbeidsavtalen med SMN1 er langvarig med årlig fornyelse.  

 
Oppgaven til hovedstyret i Remyra er å sørge for gode kår for klubbens 
medlemmer, fra spillere, foresatte, lagledere til trenere. I 2020 har det vært 
gjennomført 12 styremøter. Det har vært gjennomført et omfattende arbeid med 
klubbens struktur og oppbygging, med høyt fokus på dokumenter, lagring, 
fellesadresser, informasjonsflyt og digitalisering. Det er et kontinuerlig arbeid med å 
utvikle og forbedre klubben for å sikre god drift videre. Styret er helt avhengig av 
innspill og bidrag fra medlemmene. 
 



 Remyra IL har også i 2020 hatt samarbeid med Stjørdal Idrettsråd.  
 Remyra IL har i 2020 videreført samarbeidet med Remyra Grende- og 

Klubbhus.   
 
Alle årsberetninger er tilgjengelig på Remyra sin hjemmeside.  
 
Klubbens sportsplan er oppdatert og som et levende dokument legges det opp til en 
årlig revidering. Sportsplanen skal være et dokument som gir retningslinjer for 
hvordan aktivitetene skal gjennomføres, og det er viktig at alle trenere, lagledere og 
foresatte setter seg inn i planen.  
 
Året 2020 med en pågående pandemi har resultert i at aktiviteten har gått ned og 
gjennomføringsevnen har ikke vært så høy som ønsket. På tross av dette har det 
vært utført et solid arbeid på lagsnivå i Remyra IL, og dette engasjementet er klubben 
helt avhengig av for god drift. Hovedstyret vil berømme alle som har bidratt til å 
informere om smittevernregler og avklare nivået ift hva som har vært mulig å 
gjennomføre. Når pandemien er overstått, forutsetter styret at normal aktivitet kan 
gjenopptas. Fom 2021 økes fokuset på Remyra anlegget.  
 
Hovedstyret ser viktigheten med å nå ut til medlemsmassen. Det er etablert et godt 
samarbeid med klubbens lagledere både på håndball og fotball, og styret ser 
viktigheten av å være tilgjengelig for spørsmål. Egne informasjonsmøter er avholdt 
for trenere på Grendehuset og lagledere på Teams. Det er ønskelig at 
informasjonsmøter for lagledere videreføres som en årlig aktivitet. Dugnadsplan for 
alle lag er utarbeidet og ligger på klubbens hjemmeside. 
 
Det er gledelig med store kull som sogner til Remyra. Klubben har, som flere andre 
lag og foreninger, en utfordring i å videreføre 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. Rolleskrivelser skal synligjøre oppgaver og 
ansvarsområder. Avtroppende styre håper arbeidet som er lagt ned vil lette arbeidet 
for nytt styre.  
 
Medlemmer:  
Antall registrerte i medlemsregisteret ved årsskifte 2020/2021:  
Totalt 539 – 260 jenter og 279 gutter  
Håndball 178 og fotball 301 
 
Medlemsregisteret finnes i KlubbAdmin og registrering av nye medlemmer og 
utmelding skjer via MinIdrett. Styret jobber kontinuerlig med oppdatering og 
ajourføring av medlemsmassen, og er avhengig av oppdateringer fra lagledere. 
Kontigenter og treningsavgifter faktureres via MinIdrett som besluttet av årsmøtet, og 
frister for utsendelse er lagt i klubbens årshjul som finnes på Remyras hjemmeside.   
 
Økonomi:  
Det er lagt ned en betydelig innsats for å komme ajour med regnskap og budsjett, og 
styret jobber aktivt for å ha en god og sunn økonomi. Det har vært fokus på å purre 
på utestående fakturaer som ikke er blitt betalt av aktive medlemmer, og dette har 
styret lyktes med i noen grad. Det vil i de nærmeste årene bli behov for oppgradering 



på anlegg, og det vil kreve en del større investeringer. Klubben har egen søkolog, og 
dette vervet blir ekstra viktig i tiden fremover 
 

 Remyra IL fikk i 2020 tilført totalt ca. 118.000 kroner fra grasrotandelen Norsk 
Tipping og ca. 110.000 gjennom lokale aktivitetsmidler (LAM)  

 
 
Baneanlegget og maskinpark 
Investering av robotgressklipper har hatt god effekt på kvaliteten på gressbanen. 
Grunnet Covid-19, har anleggene blitt mindre brukt og det har ikke vært 
kapasitetsutfordringer. Gammel kiosk er revet og nye skilt på banen er montert. 
Innbytterbenker, stadionur, speakeranlegg, samt rydding i kjeller i Grendehuset er 
oppgaver som står for tur og planlagt ferdigstilt ila 2021.    
 
Avslutning:  
Hovedstyret ønsker igjen å takke alle som har bidratt til at alle årstrinn har gode 
trenere, engasjerte lagledere og støttende foresatte. Takk til alle som bruker av 
fritiden sin til å bidra at Remyra skal være en knallgod klubb å være medlem i. Håpet 
er at nytt styret ser det fundamentet sittende styre har bygget, at dette kan 
videreføres og lette videre arbeid. Lykke til! 😊 
 
Vi skal alle skape et bredt engasjement for klubben i vårt hjerte!  
 
 
På vegne av hovedstyret i Remyra IL  

Trine Vassbotn Wirum 

Avtroppende leder 

 

  

 


