
 

 

Årsberetning i Hovedlaget 2014 

 

 
Innledning: I hovedlagets styre har følgende sittet: 

 

Leder Hans Sakrisrud 

N.leder Per Kristian Melsnes 

Kasserer Wenche Græsmo 

Sekretær Kirsten Skyrud 

Varamedlem Einar Haukenæs 

Leder Skikomitéen Roy Sundsby-Hansen 

Leder Aktivitetskomitéen Irene Sundsby-Hansen 

Leder Bingokomitéen Wenche Græsmo 

 

Møter: Vi har hatt 6 styremøter. 

 

Saker: Vi har behandlet 31 saker. 

 

Dugnader: Det er bingo som er vår store dugnad. Vi har i år bare spilt på tirsdager og 

overskuddet har blitt betydelig mindre. Vår medarrangør har også i år vært Galterud 

Sanitetsforening. Våre medhjelpere har stått på og gjort en god jobb som gjør at vi får et 

viktig overskudd.  

 

Økonomisk: Vi har mottatt Grasrotandel på ca kr 45.000,-, Lam- og kulturmidler ca  

kr 40.000,- og inntekt på medlemskontingent på ca kr 30.000,-.  I tillegg har vi fått moms-

kompensasjon på kr 36.000,- Utleieinntektene har gått betydelig ned i år og ble på kr 11.500,-. 

De største utgiftene er strøm, forsikringer, renovasjon. Restgjeld på lånet er pr 1/1-15 på  

kr 551 915,-. 

 

Lønnet Personell: Vi har hatt 2 personer i lønnet arbeidsstilling.  Den ene er renholder. Den 

andre er en ungdom som har hatt ansvaret for å klippe gresset. Per Kristian Melsnes har hatt 

ansvaret for klubbhuset og utleie av Furumoen.  

 

Organisasjon: Vi har også i 2014 fulgt organisasjonsplanen som er et hjelpemiddel for de ca 

22 tillitsvalgte i Idrettsforeningen. Roy Sundsby-Hansen har ansvaret for hjemmesiden og 

gjør stadig noen forbedringer der. 

 

Aktivitet: Aktivitetskomitéen, se egen rapport. Skikomitéen jobber jevnt og trutt, men 

vinteren ble veldig kort i 2014. Se egen rapport. Galterud fikk igjen et fotballag i senior i år 

som spilte i 5.div. De knivet helt i toppen, men greide ikke opprykk. Det viste seg at det ble 

en ledig plass i 4.div pga at Sander rykket ned, og de takket ja til den og spiller i 4.div i 2015. 

 

Avslutning: Vi vil takke alle som er med å dra lasset i Idrettsforeningen om de er tillitsvalgte 

eller ikke, vi trenger alle. 

Kirsten Skyrud,  

sekretær 


