
Årsberetning i Hovedlaget 2015 

 
Innledning: Hovedlagets styre har bestått av: 

 

Leder Hans Sakrisrud 

N.leder Per Kristian Melsnes 

Kasserer Wenche Græsmo 

Sekretær Kirsten Skyrud 

Styremedlem Einar Haukenæs 

Varamedlem Amund Holen 

Varamedlem Arne Gulli 

Leder ski- og aktivitetskomitéen Roy Sundsby-Hansen 

Leder bingokomitéen Wenche Græsmo 

Leder fotballkomitéen Ole Gunnar Holen 

 

Møter: Vi har hatt 7 styremøter. 

 

Saker: Vi har behandlet 42 saker. 

 

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

overskuddet blir betydelig mindre enn med spill på 2 dager. 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. Når en legger sammen kiosk, kjøkken og bingo m/sidespill blir 

summen betydelig for foreningen, og det er ikke enkelt å finne nye inntekter. Den 4. og 5. 

desember hadde vi en dugnad for Eidsiva ved å flytte kundesenteret, det innbrakte kr 17.000,-.  

 

Arrangementer: Den 8. og 9. august arrangerte vi loppemarked og Five-a-side-cup som 

innbrakte en del penger og var veldig positivt for GIF. 15. august ble Galteruddagen 

arrangert. Det var Grenderådet som dro i gang dette, og alle lag og foreninger på Galterud var 

invitert til å vise seg frem. Det var mye aktivitet på dagen og på kvelden spilte Kolbus opp til 

dans. Det var bra oppslutning og kiosken gikk med bra overskudd.  Det var et vellykket 

arrangement.  

 

Økonomisk: Vi har mottatt Grasrotandel på ca kr 33.000,-, Lam- og kulturmidler kr 49.500,- 

og inntekt på medlemskontingent på kr 31.600,-.  I tillegg har vi fått moms-kompensasjon på 

kr 39.674,- Utleieinntektene ble på kr 17.715,-. De største utgiftene er strøm, forsikringer, 

renovasjon. Restgjeld på lånet er pr 1/1-16 på kr 532 263,-. Dessverre har vi hatt innbrudd i 

klubbhuset i år også. 

 

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/Roy S-

Hansen har hatt ansvaret for klubbhuset og utleie av Furumoen.  

 

Organisasjon: Roy Sundsby-Hansen har ansvaret for hjemmesiden og gjør stadig  

forbedringer der. Vi har gått til innkjøp av en kort-terminal. 

 

Aktivitet: Ski- og aktivitetskomitéen, se egen rapport. Se også egen rapport for vintercupen. 

Galterud stilte med et lag i 4.div fotball, menn, som havnet på 8. plass. 

 

Avslutning: Vi vil takke alle som er med og drar lasset i Idrettsforeningen om de er 

tillitsvalgte eller ikke, vi trenger alle. 

Kirsten Skyrud,  

sekretær 


