
  
 

Årsberetning i Hovedlaget 2018 

 

Innledning: Hovedlagets styre har bestått av: 

 

Leder Roy Sundsby-Hansen 

Nestleder Gunnar Klamroth 

Kasserer Wenche Græsmo 

Sekretær Kirsten Skyrud 

Styremedlem Roy A. Nilsen 

Varamedlem Ida Sander 

Varamedlem Christoffer E Hansen 

Leder ski- og aktivitetskomitéen Mats Emil Sand 

Leder bingokomitéen Wenche Græsmo 

Kontakt for fotballkomitéen: Roy Sundsby-Hansen 

 

Møter: Vi har hatt 6 styremøter. 

 

Saker: Vi har behandlet 41 saker. 

 

Dugnader: Vi fortsatte med bingo i år også da det er den største innteksdugnaden vår. 

Første kveld var 8. mai og siste bingokveld var 11. september. Vi har bare spilt på 

tirsdager. Overskuddet i 2018 ble på ca. kr 100.000,-. Da er kiosk, kjøkken og bingo 

m/sidespill medregnet. Dette er viktige penger for idrettsforeningen. Vår medarrangør 

har i år også vært Galterud Sanitetsforening. Alle medhjelpere har stått på og gjort en 

god jobb. Vi har holdt annonsering på et minimum i år også. 

 

Arrangementer: 18. august ble Galteruddagen arrangert i klubbhuset vårt. Det er 

Grenderådet som står for det praktiske, og sammen med alle lag og foreninger på 

Galterud er det en fin dag for Galteruds befolkning.  

 

Vi fortsatte også i år med å ha bingoavslutning på søndag, den ble avholdt 4. november 

kl. 13.00 på Furumoen. Ble servert kaffe og kaker. Det ble en hyggelig avslutning. 

 

Økonomisk: Vi har inngått en sponsoravtale på 2 år med Eidsiva, får kr 10000,- i 2019 

og   

kr 10000,- i 2020. Vi har mottatt Grasrotandel på kr 65329,-, Lam- og kulturmidler kr 

25754,- og inntekt på medlemskontingent var på kr 18156,-.  I tillegg har vi fått moms-

kompensasjon på kr 35692,-. Utleieinntektene ble på kr 20800,-. Den største utgiften er 

strøm. 

Restgjeld på lånet er pr 1/1-19 på kr 317968,-. Vi betalt inn ekstra i 2018 med kr 

150000,- på lånet.  

Vi fortsetter med å leie ut klubbhuset inkl. vask, og prisen for ikke medlemmer er kr 

2500,- og for medlemmer kr 1000,-.  

Vi har solgt vanningsvogna for kr 22500,-. 

Kjøpt nytt kjøleskap på kjøkkenet og nytt fryseskap i kiosken. 

Vi har mottatt kr 20000,- fra Sparebank 1.  

 

Salen og peisestua ble malt på våren, både tak og vegger. Det ble veldig bra. Ble ferdig 

til bingostart. Tilbudsprisen var på kr 46000,- ekskl. mva. Nye gardiner hengt opp. Nye 

lamper er satt opp. Kjøpt inn nytt brannslukningsapparat med skum. 

Vi har kjøpt inn 11 nye bord. Pengene fra Sparebank 1 dekket dette. 

 

Forsikringsskade skihytta 

26. august ble det oppdaget at flere av takplatene på skihytta hadde blåst av. Noe som 

forårsaket vannskader i tak og gulv. Vi spekulert lenge på om vi klarte å gjøre jobben 

selv, for å kunne «få mer» ut av forsikringspengene. Vi landet på at vi lot 

forsikringsselskapet utføre reparasjonen. Rådet fra takstmann var å bytte takplatene, 

dette er lagt inn i budsjettet for 2019. 

 



  
 

Det er satt opp flere lamper ved skøytebanen. 

 

Det er utført en god del arbeid på skihytta og lysløypa, se egen rapport fra skikomiteen. 

 

 

Lønnet Personell: Vi har hatt 1 person i lønnet arbeid.  Det er renholder.  

 

Organisasjon: Roy Sundsby-Hansen har ansvaret for hjemmesiden.  

 

Det ble utnevnt 3 nye æresmedlemmer i 2018: Hans Sakrisrud, Wenche Græsmo og  

Kirsten Skyrud. 

 

Aktivitet: Ski- og aktivitetskomitéen har egne rapport, se vedlegg.  

 

Vintercupen ble arrangert 2-4.mars og 9-11. mars. Dette var den 30. gangen cupen ble 

arrangert, og det ble samtidig den siste. I 2019 er det Brandval IL som står som 

arrangør. 

 

Galterud IF stilte lag i Holmenkollstafetten i 2018. Laget kom på 12 plass. 

 

Avslutning: Vi takker alle som er med og gjør en eller annen jobb. Alt er viktig for 

Idrettsforeningen. 

    

 

Kirsten Skyrud  

sekretær 


