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Sak 3: Arsmelding 
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Arsmelding fra styret i SIL 
Hovedlaget i Sandvollan IL har hatt styremøter hver annen måned siden årsmøte i februar 
2019. Fokus har vært god økonomistyring, kvalitetsklubb og drift av idrettslaget. 

Styret har bestått av Unn- Elisabeth Fjerstad (leder), Einar Nilsen (nestleder), Kari Johanne 
Skjellegrind (økonomiansvarlig), Odd- Arne Lundring (leder anlegg), Lill Theres Vist (leder 
arrangement og aktivitet) og Gjøran Skjellegrind (leder sportslig utvalg). 

Hovedinntekten til idrettslaget er fortsatt Sandvollan bingo, og vi vil takke alle som bidrar på 
denne dugnaden. Dette er kjærkommen inntekt, og det gjør at vi fortsatt kan ha et tilbud til 
barn og ungdom uten at de trenger å betale treningsavgift. I Sandvollan IL er det kun 
medlemskontingent som kreves. 

Styret takker alle medlemmene i Sandvollan Idrettslag for et fantastisk år, med både 
utnevnelse som Kvalitetsklubb og som «Årets barnefotballklubb». I tillegg har vi fått en ny og 
flott gapahuk, og det er full aktivitet både i turløypene (sommer som vinter), på Stornesøra og 
på kunstgressbanen. Takker også til alle de frivillige som stiller opp som trenere, lagledere, 
heiagjeng, dugnadsgjeng, brukere av skiløyper, trimkasser, turvenn og ellers av alt aktivitet 
innebærer. 

Oversikt over æresmedlemmer, hedersmerke og mottaker av Fair Play pris i SIL: 

Æresmedlemmer i SIL: 

Harald Kvam 
Jan Erik Løkke 
Kjell Aasebø 
J os tein Berg 
Bjørn Kyrre Tronhus 
Ingvald Grønnesby 
Øyvind Skogvold 
Margrete Haugum 

Hedersmerke SIL: 

Odd Brovold 
Steinar Grønn 
Torbjørn Waagan 
Ove Grubbmo 
Bjørn Aasheim 
Gunnar Storli 
Johan Moberg 
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Per Odd Gustavsen 
Toril Gustavsen 
Ame Aasheim 
Rolf Harry Dullum 
Kjell Aas 
Asgeir Kluken 
Ama Agle 
Margrete Haugum 
Tore Fjerstad 
Ole Jørgen Bragstad 

Fair Play pris: 

Ove Grubbmo 
Per Kåre Myhren 

For hovedstyret 

h-Ed Rt6l 
Unn- Elisabeth Fjerst~d 

<Ml 
Einar Nilsen 

~Lundring 

utoes, hi«st 
Lill Theres Vist 
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Arsmelding fotballgruppa 2019 
Fotballgruppa/Sportslig utvalg (SU) har i 2019 best~tt av: 

Gjøran C. Skjellegrind Sportslig leder/bamefotballansvarlig 

Rannveig T. Aakran Rekrutterings-/ og oppstartsansvarlig samt ansv. Politiattest 

Renate R. Oppebøen Dommeransvarlig og Fair play-ansvarlig 

Ole Jørgen Bragstad Trenerveileder 

I tillegg har Margrete Haugum (FIKS/Kvaitetsklubbansvarlig) og Odd Åge Skage 
(Innkjøp/samarbeidspartnere) hatt tilknytning til SU gjennom sesongen. 

Møtevirksomhet og representasjon 
Møtevirkosmhet i SU har blitt gjennomført ifm andre møter, som f.eks 
trenerforum/lagledermøter, oppstartsmøtet og arbeid med sportsplan ifm 
kvalitetklubbprosessen. Det er gjennomført to lagledermøter/trenerforum og SU har deltatt 
på foreldremøter til enkelte av lagene. 

SU/trenere har vært representert på alle ( 4 stk) klubbforum samt bamefotballforum i vår 
sone. 

Margrete Haugum og Gjøran C. Skjellegrind representerte SIL på NFF Trøndelag sitt 
kretsting i februar. Margrete Haugum representerte Sandvollan IL ved forbundstinget i mars. 

Fem representanter fra klubben deltok på NFF Trøndelag sitt «trøndersk fotballseminar» i 
november, dette var: Margrete Haugum, Unn-Elisabeth Fjerstad, Einar Nilsen, Ole Jørgen 
Bragstad og Gjøran Skjellegrind. 

Sportslig Leder har vært SU sin representant i hovedstyret til SIL, og vært medlem av 
kvalitetklubbutvalget i idrettslaget. Der har SU hatt hovedansvaret for utarbeidelse av 
sportsplan til klubben. 

Sportslig leder har vært SU sin representant i arrangementskomiteen til Sandvollan cup der 
SU hadde ansvaret for påmelding og kampoppsett. 

Sportslig leder har vært klubbens representant i samarbeidsmøter med Indeøy IL, her har det 
vært tre møtedatoer ila høsten for å kartlegge samarbeid og organisere informasjonsmøter for 
trenere/lageledere samt foreldremøter. 

Margrete Haugum og Ole Jørgen Bragstad deltok på NFF Trøndelags utviklingstur til 
Danmark høsten 2019. Inspirasjontur og faglig oppdatering for de begge i vervene de innehar. 

Sandvollan IL v/Sportslig leder har tatt initiativ til og utarbeidet gjennomføringsplan for 
bamefotballkvelder i vår sone Innherred nord. Her har vi i samarbeid med Sørlia IL, 
Beitstad FK og Steinkjer FK fått med oss øvrige klubber på en helt ny modell for 
gjennomføring og organisering av bamefotballkvelder. Modellen ble utprøvd høsten 2019, og 
første hele driftsår blir 2020. Sportslig leder har deltatt i fem møter angående 
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barnefotballkvelder ila sesongen 2019, samt brukt en del tid på utarbeidelse av 
orgamsenngen. 

Som et ledd i dette arbeidet vil det fom sesongen 2020 ikke være lokal serie i Inderøy 
kommune. Dvs at vi har kommet ett steg videre i tidligere sesongers arbeid og det blir fom 
2020 et felles samarbeid mellom alle klubber i vår sone om barnefotballkvelder. Dette 
medfører at våre spillere gjennom hele sesongen spiller mot barn fra samme årsklasse og 
samme kjonn (jevnbyrdighet) og barna våre som spiller fotball vil oppleve mestring og glede 
med fotballen, ihht våre verdier. 

Økonomi 
SU har de siste sesongene hatt forholdsvis store kostnader, noe vi nå er i ferd med å komme i 
havn på. Denne sesongen er det kjøpt inn to nye mål til stornesøra, samt en del 
forbuksmateriell til lagene. Klubben har også hatt en kostnad med ny klubbkolleksjon der 
trenere og lagledere skal være uniformert i klubbens tøy i treninger og kamp ihht avtalen med 
Scantrade. 

Vi har de siste årene fått inn noen samarbeidspartnere, men dette er en tidkrevende jobb/verv 
som en person burde konsentrere seg om. I og med at vi i år har blitt godkjent kvalitetsklubb 
og er blitt kåret til årets barnefotballklubb i Trøndelag Fotballkrets bør markedet være der for 
oss i årene som kommer. Det er brukt noe midler på kurs for ledere og trenere, disse 
kostnadene vil forhåpentligvis gagne oss i det lange løp. 

Arrangementer 
Vår Rekrutteringsansvarlig planla, organiserte og gjennomførte Kick Off barnefotball i april 
der våre dommere, spillere og trenere ble presentert. Her var det tettpakket opplegg med 
middag for oppstartskullet, trening for alle årsklasser, foreldremøte/verdimøte for alle 
foresatte og vi avsluttet med lokalderby J12 Sandvollan - Inderøy. 

Er det noe vi virkelig har fått skryt for i diverse forum så er det vår måte og rekruttere på og 
ønske velkommen til ny sesong på. 

SU var ikke ansvarlig for årets gjennomføring av Sandvollan cup, men var delaktig i 
påmelding, kampoppsett og sekreteriat. Jobben med Sandvollan cup er etterhvert blitt fordelt 
på flere personer, noe som er utelukkende positivt. Cupen ble arrangert for barn 6-9 år der vi 
har aktivitet, i tillegg ble de tre Ter lagene (112, Gl l og Gl0) slått sammen og blandet til tre 
nye lag og det ble gjennomført innbyrdes oppgjør der disse lagene fikk to kamper hver. 

Etter Trøndersk fotballseminar ble det bestemt å feire oss selv en smule. Dette ble gjort på 
samfunnshuset i november der barna først fikk deltatt i basisløype på kunstgresset for etterpå 
å få kveldsmat på samfunnshuset. Her ble det også utdelt Sandvollan ILs første fair play pris. 

Årets Lerkendaltur ble avlyst pga lite påmelding, her må vi nok se på kamper litt tidligere på 
høsten for å få god nok deltakelse. 
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Anerkjennelse og kåringer 
Ett viktig tema i fotballederkurs 3 er hvordan vi anerkjenner hverandres innsats og hva 
klubbene er kjent og anerkjent for. Her er årets oversikt på diverese priser våre medlemmer 
har mottatt og hva klubben har fått til gjennom året. 

Margrete Haugum mottok NFF Trøndelags honorære lederstipend ifm kretstinget i januar 
2019 

Ole Jørgen Bragstad mottok Sandvollan ILs hedersmerke ifm ~rsmotet 2019 

Tore Fjerstad mottok Sandvollan ILs hedersmerke ifm årsmøtet 2019 

Margrete Haugum mottok Sandvollan ILs hedersmerke ifm årsmøtet 2019 

Margrete Haugum mottok Sandvollan ILs æresmedlemsskap i fm årsmøtet 2019 

Margrete Haugum mottok Inderøy idrettsråd sin ildsjelpris ifm Trønderidrettens hederskveld 
oktober 2019 

Sandvollan IL godkjent som kvalitetsklubb november 2019 

Sandvollan IL kåret til årets barnefotballklubb i NFF Trøndelag november 2019 

Kurs 
Margrete Haugum har gjennomført Fotballederkurs 4 

Unn-Elisabeth Fjerstad, Einar Nilsen og Kari J. Skjellegrind har gjennomført FLKl 

Ole Jørgen Bragstad har gjennomført Trenerveilederkurs med fem samlinger gjennom året. 

Rannveig T. Aakran har gjennomført grasrottrenerkurs l høsten 2019 

Baner og treningsforhold 
Stomesøra er lagenes hovedarena og denne sesongen har det vært spilt Ter og 5'er fotball, 
samt 3'er for 6 og 7-åringer. Kunstgressbanen er også brukt både til trening og kamp ila 
sesongen. Vi er heldige på Sandvollan med flere fotballflater til aktiviteten vår. Likevel 
oppstår det enkelte utfordringer mtp plassmangel før sesongstart. For øvrig gjør 
samarbeidslag det mulig med tilgang til enda flere baner i sesongen. 

Det er noen utfordringer knyttet til treningsforhold for lag som starter trening i vinterhalvåret. 
P.t leier vi gymsalen på Sandvollan og starter trening utendørs så fort forholdene tilsier det på 
kunstgressbanen. 

Dommere 
Det er i hovedsak lokale ungdommer som har fått, og tatt ansvar for dømming i årets sesong. 
Enkelte dommere har villet og fått dømt mye, mens andre har stilt opp på Sandvollan-cup og 
dømt ved prekære behov. Klubbene på Inderøy har blitt enig om samarbeid angående 
gjennomføring av dommerkurs. Et slikt samarbeid gjør at vi enklere kan kurse personene vi 
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har behov for, i stedet for å kurse mange ungdommer som ikke får dømme i det hele tatt 
påfølgende sesong. Fotballgruppa har også startet på arbeidet for å arbeide inn dommere som 
en del av klubbmiljøet. Dette medfører bedre oppfølging, nødvendig utstyr og mulighet for 
utvikling. 

Trenere 
Fotballgruppa er meget takknemlig til alle som tar på seg oppgaver ifm fotballen på 
Sandvollan. Trenere og lagledere legger ned en vanvittig innsats i form av forberedelser, 
gjennomføring og etterarbeid. Disse menneskene er- uten at de tenker vesentlig over det selv 
- nokkelpersoner for at Sandvollan skal drive idrettslig aktivitet høyere opp (krets/regionalt) 
enn bare lokalt på Sandvollan (Inderøy). 

Det er et bevisst fokus fra fotballgruppa å engasjere damer til roller både som trenere og 
lagledere. Dette har vi delvis fått til de siste sesongene, med 2019 som foreløpig toppår der 
fordelingen er 50/50 menn og kvinner. 

I fremtiden, når vår Trenerveileder får gjennomført ekstra opplegg rundt sin rolle som 
trenerveileder får vi også gjennomført egne trenerkurs. Dette er fordel både for nye trenere og 
trenerveileder som i tidlig fase får en veiledende rolle for våre trenere. 

Lag 
Sandvollan har sesongen 2019 stilt med følgende lag: 

J12 i kretsserie med Ingve Benjaminsen og Håkon Mjømen som trenere og May-Bente 
Skogset som lagleder. Laget har i tillegg til serie deltatt på enkelte lokale cuper og 
Storsjøcup .. Laget har bestått av 10 spillere fordelt på to årsklasser. Jentene har etter sesongen 
meldt overgang til Inderøy IL 

Gll i kretsserie med Theo Dretvik og Marcus Sundseth som trenere og Bente Oldren som 
lagleder. Laget har bestått av 12 spillere der 9 spillere er fra Sandvollan og to fra Mosvik. 
Laget har i tillegg til serie spilt i lokale cuper. Guttene har etter sesongen meldt overgang til 
Inderøy IL. 

GlO i interkommunal serie med Tone Dammen og Gjøran Skjellegrind som trenere og Unn 
Elisabeth Fjerstad som lagleder. Laget har bestått av 8 spillere, og deltatt på lokale cuper ila 
sesongen. 

J8/9 i lokale cuper og turneringer med Einar Nilsen og Knut Johan Monkan som trenere og 
Rannveig T. Aakran som lagleder. 

G9 i interkommunal serie og lokale cuper og turneringer med Aksel Waade og Stian Manka 
som trenere og Kristian Breivik som lagleder. 6 deltakende gutter, der¾ vedlig stabil. Laget 
har vært avhengig av hjelp fra G8 for å gjennomføre sesongen. 

GS i lokale cuper og turneringer med Marcus Sivula som trener. 6/7 deltakende gutter. 

G7 i lokale cuper og turneringer med Anne-Siri Skjelvan som trener. 3/4 deltakende gutter. 
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J6 i lokale cuper og turneringer med Sunniva Lorentsen og Lise Hustad som trenere. 7 
deltakende jenter. 

G6 i lokale cuper og turneringer med Ida Stuberg som trener. 6/7 deltakende gutter. 

Det er et viktig fokus for fotballgruppa og engasjere trenere og lagledere fra både jente-/ og 
gutteforeldre pr årskull. Gruppa er godt i rute med jobben til sesongen 2020. 

Samarbeidsklubber: 
Inderøy IL er vår samarbeidsklubb når vi selv ikke har nok grunnlag til å stille egne lag. I år 
mottar Inderøy IL spillere fra J12 og G 11. En viktig årsak til at samarbeidet har gått 
forholdsvis bra de siste årene er at klubbene organiserer og gjennomfører felles trenermøter 
og foreldremøter samt at ansvarlig voksne rundt lagene kommer fra begge klubbene. 

I sone innherred nord er det Sandvollan IL som har tatt initiativ til et bedre klubbsamarbeid, 
spesielt innenfor barnefotball. Dette arbeidet er i startgropa og vi håper å se en rivende 
utvikling i tilbudet for barnefotballspillere og /-klubber fom sesongen 2020. 

Sportslig utvalg takker for en flott og innholdsrik sesong, vi gleder oss til fortsettelsen. 

Renate, Rannveig, Ole Jørgen og Gjøran 

side 9 



Sandvollan Idrettslag Org.nr 983 804 047 

Årsrapport 2019, aktivitet, arrangement og barneidrett. 

Arrangement: 
Sandvollanmarsj: Avholdt som tidligere år, siste søndag i april. Nina Kvam hadde hovedansvar for 
påmelding, medaljer og lister. Marthe Aas hadde ansvar for kjøkkenet. Innkjøp, delegering av baking, 
servering og diverse. Til sammen var det seks stykker fra gruppen til stede. Tilbakemeldingen er at 
det er behov for enda flere frivillige. Det må bestilles flere medaljer før marsjen 2020. det er også et 
ønske fra deltagere, om en løype som er mer egnet til rullestolbrukere/barnevogner. Det ble en 
misforståelse om hvem som skulle sende inn utstyr til marsjforeningen, noe som førte til at dette ble 
gjort noe sent. 

Turrenn: samarbeid med Nordøy IL. Dette ble avlyst i år, grunnet været. Det foreslås å endre 
tidspunkt for dette til før uke 8, for større sjanse for skiløyper. Nordøy IL, har hovedansvar for dette i 
2020. 

Dampsagadag: 25 deltagere fikk en kjempefin dag på dampsaga. Denne ble i år avholdt uken før 
høstferien, da vi kjørte terrengløp frem til dette. Lill Trætli hadde hovedansvar og hadde med seg 
Hege Heggstad på selve dagen. 

Andre arrangement gjennomført som samarbeid med andre grupper: Fotball Kick-off, kiosk 
sandvollancup, avlutningstur til Lerkendal med fotballgruppa. Her har gruppen bidratt etter behov og 
andre gruppers ledelse. Marthe Aas hadde hovedansvar for kiosk. 

Barneidretten: 

Terrengløp: ble forsøkt å avholde hver tirsdag fra påske til høstferien, avbrutt av sommerferien. På 
våren var det i snitt 18 deltagere, men på høsten sank dette til 6. Det anbefales derfor at det avvikles 
på høsten og kun kjøres vår. Det ble løpt i 20 minutter og servert snacks etterpå. Dette fungerer 
godt, da de voksne får pratet litt sammen med barna, samtidig som barna får i seg frukt og grønt. Prix 
sandvollan sponset det meste av dette. Løypa ble lagt rundt lekeplassen {500 meter) og barna kunne 
løpe så mange de orket innenfor tiden. Fra 4. klasse og opp, ble det registrert rundeantall. Lill Vist 
hadde hovedansvar og Hege Heggstad var med på å kjøre opplegget. 

Allidrett: årets allidrett arrangeres på en ny måte. Annenhver gang er det med gjestetrener, slik at 
barna får prøve ulike idretter. Det er kampsport, dans, cross-fit og muligens klatring på nyåret. 
Evelynn Helene Kristiansen Skevik og Helle Bergersen Aas organiserer, mens Hege Heggstad, Lill Vist 
og Tone Flaten er trenere/med trenere. Det håpes på avslutning i klatreveggen på Steinkjer, da vi 
dermed sparer på idrettsleder. 25 barn er påmeldt, og de fleste deltar hver gang. Det ble ikke avholdt 
noe allidrett i desember, da erfaringen tilsier lav deltagelse rett før jul. 

Samarbeidsterrengløp: avholdes rundt om på Inderøy. På sandvollan hadde vi dette 26. mai i 2019, 
Det ble solgt pølser og kake etter løpet, til de 38 som deltok. 
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Trim/aktivitet: 

Trimkasser: fordelt ansvar mellom gruppens medlemmer. Alt har gått som planlagt og gruppeleder 
har ikke mottatt noen klager. Det bør vurderes noe skogrydding på enkelte løyper. Dette kan 
vurderes nærmere til v~ren (2020). det blir lagt ut blyanter, grunnet frosne penner i den kaldeste 
delen av året. 

lnderøytur: samarbeidet med kommunen har gått fint og løypene var populære. En løype måtte 
merkes på nytt, da det forsvant en del. Det må settes opp ny ansvarlig for dette i 2020, da Merete 
Vist, som tidligere hadde dette, nå har sluttet. 
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Årsmelding Anlegg 2019 

Anleggsgruppa har bestått av Odd-Arne Lundring, Marius Skaugen, Jan Olav Oppebøen, 
Knut Håkon Skjelvan, Robert Hanssen og egen gruppe for skiløypekjøring (Stein Roar Solem, 
Arve Agle og Steinar Rennan). 

Aktivitet 
Anleggsgruppa har gjennom 2019 sørget for drift og vedlikehold av idrettslagets anlegg, drift 
av kiosk på Stornesøra, kjøring av skiløper, samt rydding av skiløypetraseer. 
Det ble holdt en mindre vårdugnad i Mai. Da det er mange om beinet i dugnadssesongen lot 
det seg ikke gjøre å avholde dugnad som normalt grunnet kollisjoner med andre dugnader 
hvor lagets medlemmer bidrar. Dette ble løst ved at gruppa fordelte mye av arbeidet 
internt. Huset ble vasket, krattskog og strandsone ryddet (i den grad dette lot seg gjøre uten 
større maskinelt utstyr), sandvolleybane, vanningsanlegg og gressklippere klargjort. 
Nytt av året ble det avholdt kickoff på kunstgressbanen, og i forbindelse med dette ble banen 
merket og vant for de minste spillerne ble montert. Vantene er flittig brukt i igjennom 
sesongen og 

Gjennom sesongen har vi fortsatt tiltak for å forbedre gressmatta på Stornesøra slik at 
gressvekst og generell banekvalitet skulle bli enda bedre. Vi hadde også i år tørkeperiode, og 
vi fikk som forrige år dispensasjon fra kommunen til å vanne banen på natt for at den ikke 
skulle bli ødelagt. Dette ble gjennomført på dugnadsbasis med vannestart fra 23.00 og 
avstengning 06.00. Banen klarte seg etter forholdene bra. 

De to robotgressklippere som ble kjøpt i 2018 til å klippe selve banearealet har bidratt til 
merkbart bedre kvalitet på gressbanen, men det er fortsatt utfordringer med å få dette til å 
fungere optimalt. Nye mål som skulle hindre fastkjøring av klipperne viste seg å hindre 
«sløyfesignal» til klipperne som da stoppet og måtte manuelt igangsettes. Vi har hatt 
oppfølging av problemet sammen med leverandør og det vil bli lagt nye signalkabler til 2020 
sesongen for å løse problemet. Klipperne er utstyrt med egen overvåkningsfunksjon og 
fjernstyring via app, så oppfølging av klipperne har pågått kontinuerlig. Til tross for 
utfordringen er resultatet at banen er jevnere klippet, og at klippet areal rundt banen er i mye 
bedre tilstand enn tidligere .. Anleggsgruppa har også hatt ansvaret for banemerking og det er 
tatt nye oppmålinger av banen samt satt ned nye markører for å lette denne jobben. 

I tillegg til robotklipperne har anleggsgruppa har gjennom sesongen videreført tidligere 
dugnadsordning med kjøring av vanlig gressklipper på hele resten av Stornesøra, samt kosting 
av kunstgressbanen. Verdt å notere er dieselbruken er ytterligere minsket. 
Området ved lekestativet på Stornesøra ble denne sesongen klippet og gjødslet som vanlig 
gressflate for å fortsette etableringen av nytt fotballareal. 
Det har også blitt utført flere mindre reparasjoner på huset, samt på lekestativ. 

I løpet av sesongen ble granulatfiltre på kunstgressbanen kontrollert og spillerrensestasjon ble 
montert. Ny Kostemaskin ble innkjøpt til bruk rundt kunstgressbanen. 
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Kiosken på Stomesøra var åpen store deler av sommeren, og det ble innkjøpt noen sårt trengte 
hjelpemidler til kiosken for å lette arbeidet (vaffeljern, kokeplater etc.). Vi videreførte samme 
ordning som i 2018 med ansatt kioskvakt. 

Veien ned til Stomesøra ble skrapt i løpet av sesongen av kommunen, men anleggsgruppa 
måtte selv utføre ytterligere skraping og etterfylling av grus for å holde veien god nok til 
påkjenningen ved b.la. Sandvollan Cup. Det er også merkbart høyere frekvens av bobiler på 
Stomesøra og kommunen er informert om utviklingen og de utfordringene dette medfører til 
driften av området. 

Anleggsplan ligger på www.sandvollan.no 

Stein Roar Solem, Steinar Rennan og Arve Agle har hatt ansvar for kjøring av skiløper denne 
sesongen. De har også ryddet og klargjort skiløypetraseene før sesongen. 

Odd-Arne, Marius, Jan Olav, Knut Håkon og Robert. 
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Sak 4: Regnskap 2019 
Se eget vedlegg 

Styret ber årsmøtet ta regnskapet for 2019 til orientering. 

Sak 5: Budsjett 2020 
Se eget vedlegg 

Styret ber årsmøtet ta budsjettet for 2020 til orientering. 

Sak 6: Idrettslaget 100 år 
Sandvollan IL er 100 år 20.juni 2020. På årsmøtet i 2019 ble det vedtatt å sette ned ei gruppe som 
skulle se på hvordan dette kunne feires. Gruppa består av Einar Nilsen, Lotte Oppeben, Hildegunn 
Northug og Unn- Elisabeth Fjerstad. 

Gruppa ber årsmøtet om at det blir satt av 30.000 kr i budsjettet for 2020 til denne feiringa. 

Sak 7: Utmelding av Norges bordtennisforbund 
Sandvollan IL ber årsmøtet om tilsagn å melde oss ut av Norges bordtennisklubb. Idrettslaget har pr i 
dag ingen aktive bordtennisspillere. 

Sak 8: Kvalitetsklubb 
Sandvollan IL ble i november 2019 «Kvlitetsklubb». I den forbindelse er det laget en Sportsplan og ei 
Klubbhåndbok som ligger tilgjengelig på www.sandvollan.no. Her er det retningslinjer for hvordan vi 
skal drive idrettslaget. Som kvalitetsklubb er det mange krav som skal oppfylles, og vi gjør dette for at 
barn, unge og voksne skal ha best mulig kvalitet på det vi driver med, selv om vi er et lite idrettslag. 
Det er bl.a bestemt at halvparten i hovedstyret skal ha lederkurs. 

Styret ber årsmøtet ta saken om kvalitetsklubb til orientering. 
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Sak 9: Innkomne saker 

Sak 10: Valg 
Valgkomiteen legger fram sitt forslag for årsmøtet 
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