
 

 

Årsberetning i Hovedlaget 2016 
 

 

Innledning: Hovedlagets styre har bestått av: 

 

Leder Hans Sakrisrud 

N.leder Roy Sundsby-Hansen 

Kasserer Wenche Græsmo 

Sekretær Kirsten Skyrud 

Styremedlem Einar Haukenæs 

Varamedlem Amund Holen 

Varamedlem Arne Gulli 

Leder ski- og aktivitetskomitéen Mats Emil Sand 

Leder bingokomitéen Wenche Græsmo 

Leder fotballkomitéen Ole Gunnar Holen 

 

Møter: Vi har hatt 5 styremøter. 

 

Saker: Vi har behandlet 27 saker. 

 

Dugnader: Også i 2016 har bingo vært vår store inntektsdugnad. Vi spiller bare på tirsdager 

og overskuddet ble noe bedre enn i 2015. 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. Vi gjorde noen endringer i år med at vi ikke hadde noen varer på 21-

bordet og at vi bare hadde en annonse før bingostart og en før siste bingo.  

Vi har også utført en dugnad med søpleplukking før 17. mai. Der var damelaget veldig flinke 

og sammen med noen trofaste ildsjeler ble det en bra inntekt. 

 

Arrangementer: 13. august ble Galteruddagen arrangert. Det var Grenderådet som dro i gang 

det sammen med alle lag og foreninger på Galterud. Det var mye aktivitet på dagen og på 

kvelden spilte Hilde Fjørtofts’s opp til dans. Det var bra oppslutning på dagtid, men på 

kvelden var det lite med folk.  

Lørdag 27. august var det fest i paviljongen med Clas Lindberg Covershow, dessverre møtte 

det opp lite folk. 

 

Økonomisk: Vi har noen få sponsorer, men det blir vanskeligere og vanskeligere å få inn 

penger.  Vi har mottatt Grasrotandel på kr 41444,-, Lam- og kulturmidler kr 33741,- og 

inntekt på medlemskontingent var på kr 32000,-.  I tillegg har vi fått moms-kompensasjon på 

kr 45714,-. Utleieinntektene ble på kr 24500,-. De største utgiftene er strøm, forsikringer, 

renovasjon. Har fått forhandlet frem en billigere pris på forsikringer som i tillegg inneholder 

rettshjelp, styreansvar og kriminalitet (underslag).  

Restgjeld på lånet er pr 1/1-17 på kr 510660,-. 

 

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. Roy S-Hansen har hatt 

ansvaret for klubbhuset og utleie av Furumoen.  

 

Organisasjon: Roy Sundsby-Hansen har ansvaret for hjemmesiden.  

Vi har fått trykket opp nye kort/bevis til våre æresmedlemmer som er delt ut til de. 

 



 

 

 

 

Aktivitet: Ski- og aktivitetskomitéen, se egen rapport.  

Se også egen rapport for vintercupen. 

I 2016 stilte Galterud damelag i fotball, se egen rapport fra fotballkomiteen. 

20. august ble det arrangert en mimrekamp i fotball hvor damelaget spilte mot gamle spillere 

født på 60-tallet. 

 

Avslutning: Vi har i sommer lånt ut vanningsanlegget vårt, og det er satt i god stand uten at 

det har kostet oss noe. Vi vurderer å sette det ut på salg på finn.no. 

 

Vi vil takke alle som er med og drar lasset i Idrettsforeningen om de er tillitsvalgte eller ikke, 

vi trenger alle. 

    

Kirsten Skyrud, 

sekretær 


