ÅRSMØTE ALLIDRETT, 11.02.2013
Tilstede: Rolf, Iris, Kiddi, Lene-Therese, Liv, Lotte, Håvard, Karianne, Jonas,
(Iris og Giljar var ikke til stede).
1. Valg av møteleder referent: Rolf
2. Godkjenning av innkalling: Godkjent.
3. Årsmelding 2012: Det var skileik 13 ganger fra januar til april og det var ca. 50 barn
som deltok pr. gang. Dette er litt ned mot 2011. Onsdagsrenna (skileik) ble arrangert
av en arbeidsgruppe og stort dugnadsarbeid fra foreldrene. Arbeidsgruppa til
onsdagsrenna bestod av Kiddi Bjørnsson, Asle Gaustad og Elisabeth Revelj.
Det ble en flott avslutning på Allidretten i april. Sol og blå himmel.
Allidretten, innendørs sal- aktivitet, gikk over 10 ganger fra oktober til desember og
der var det ca. 80-120 barn som deltok pr. gang. Dette er litt ned mot 2011 (små kull).
Sal- aktiviteten ble arrangert av en arbeidsgruppe og en foreldregruppe som tok ansvar
for hver sin stasjon. Arbeidsgruppa til allidrett bestod av Giljar Groven, Håvar
Veslehaug, Lene-Therese Johannessen og Erik Røyseth. Vi har delt inn i tre grupper:
3-5 år, 1-2 klasse og 3.-4. klasse. Dette er en fin måte å organisere på. Tore Lie var
også i år innleid til de to eldste gruppene og noen ganger den minste. Vi er fornøyd
med hans bidrag.
Styret retter og en stor takk til alle foreldre som hjalp til på våre arrangement i 2012.
Gruppa har også dette året brukt lite penger på utstyr. Se resultat regnskap.
Styret for allidrett har vært 2012:
Leder: Rolf Ingar Rotegård – På valg.
Nestleder: Lene-Therese Johannessen – Ikke på valg.
Styremedlem: Iris Bjørnsdottir – Ikke på valg.
Styremedlem: Lotte Magnussen – Ikke på valg.
Styremedlem: Giljar Groven – På valg
Styremedlem: Kiddi Bjørnsson – På valg
Valgkomiteen ved Håvard Veslehaug (på valg) og Karianne Øyo (ikke på valg)
har foreslått følgende nye i styret: (se punkt 6).
4. Godkjenning av budsjett: Vedlagte budsjett og resultat regnskap er godkjent av
hovedlaget.
5. Handlingsplan: Allidrettsgruppa fortsetter med to arbeidsgrupper, en for halltrening
høst og en for onsdagsrennet. Gruppene må jobbe med å rekruttere foreldre som vil
være med oss. Vi har som mål å få med enda flere barn i 2013. Blant annet bør
gruppene i Geilo I.L. samarbeide bedre for å unngå aktiviteter på samme dag.
6. Valg:

Styret Allidrett 2013 består av:
Leder: Liv Christensen
Nest leder: Lene-Therese Johannessen
Styremedlem: Lotte Magnussen.
Styremedlem: Iris Bjørnsdottir Sæthernes.
Styremedlem: Kiddi Bjørnsson.
Styremedlem: Jonas Rejdemo.
Det nye styret konstituerer seg på første styremøte.
Valg-komite 2013:
Karianne Øyo (på valg neste år).
Håvard Veslehaug (2 år).
Rolf takker for seg etter 4 år som leder .

