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ÅRSMELDING IL NORODD HOVEDLAG 2021/2022 

 

1. Hovedstyret, kontrollutvalg, valgkomité, m.m. 

  

Hovedstyret 

• Leder: Per Dagfinn Fagerli  

• Nestleder: Helge Kruse  

• Økonomiansvarlig/kasserer: Johan Aas  

• Sekretær: Linda Rokstad Knudsen  

• Styremedlem: Hilde M.G. Haugen  

• Varamedlem: Ola M. Hilstad.  

 

Representanter fra gruppene: 

• Sykkel: Trond Wollan 

• Friidrett: Ole Birger Ulseth 

• Svømming: Ronny Myrset 

• Triatlon: (Er underlagt hovedlaget) Anders Marthinussen, kontaktperson 

 

Kontrollutvalg:  

• Arnt Eilertsen  

• Guro Helen Mørkedal 

• Einar Engvig (varamedlem) 

 

Hus styre, sameiet Konsul Knudtzons gt. 1:  
  IL Norodd 

• Ole Birger Ulseth - styreleder.  

• Frank Brandstad - styremedlem.  

• Per Dagfinn Fagerli -styremedlem.  

 
Valgkomite:  

• Geir Aakvik - leder 

•  Anne Margrethe Flagestad - medlem   

• Jonas Båfjord Holten - medlem  

• Ketil Solli-Sæther - varamedlem 
 

 



                                            Årsmelding 2021/2022 IL Norodd Hovedlag                                        Side 3 av 9 

2. Aktivitet:  

• Hovedstyret har i perioden hatt sju styremøter og behandlet xx saker. I midten 

av mars 2020 ble all organisert idrett stanset, og det samme ble all 

møteaktivitet på grunn av pandemien. Etter hvert ble samfunnet åpnet, stengt 

og gjenåpnet - og vi har klart å gjennomføre all møtevirksomhet i styret i 

pandemien som fysiske møter innenfor gjeldende smittevernregler. 

 

Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført 2. mars 2021 der eventuelt salg av 

eiendommen Konsul Knudtzons gate 1 ble behandlet. Hus styret fikk da 

fullmakt til å sette i gang prosess med å selge eiendommen, engasjere 

eiendomsmegler og legge fram framforhandlet salgsavtale til styrene i IL 

Braatt og IL Norodd til endelig godkjenning. Saken utløste sterke følelser blant 

den eldre garde i begge klubber som er forståelig, men flertallet i Norodd ser 

nødvendigheten av et salg for å realisere byggingen av nytt klubbhus på 

Atlanten stadion. 

 

Nytt ekstraordinært årsmøte ble avholdt 31. januar 2022 i forbindelse med 

bygging av nytt klubbhus på Atlanten stadion og finansieringsplan. Fjorten 

stemmeberettigede deltok fysisk i klubblokalet og ti fulgte møtet på TEAMS. 

Det var gledelig for hovedstyret at alle tjuefire gikk inn for bygging av 

klubbhuset med grunnlag av tegninger og foreslått finansiering. 

 

Vedtak: 

«Årsmøtet gir sin tilslutning til at IL Norodd på grunnlag av framlagte 

byggeplaner og forslag til finansiering gjennomfører bygging av nytt klubbhus 

på Atlanten stadion. Hovedstyret gis fullmakt med støtte av regnskapsfører og 

annen intern kompetanse til å inngå kontrakt med totalentreprenør, foreta 

opptak av nødvendige lån i Sparebanken Møre i tråd med finansieringsplanen, 

framforhandle og inngå avtaler med framtidige leietakere – samt å videreføre 

dialogen med IL Braatt om salg av Konsul Knudtzons gate 1 og gjennomføre 

salget». 

 

 3. Styret har jobbet med følgende saker:  

• Politiattester 
- Alle som er trenere og ledere med kontakt overfor barn og unge skal ha 

politiattest. Det er gjort et løft med dette, og vi må følge opp etter hvert som 

det rekrutteres nye ressurser innenfor feltet. 
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• Medlemsregisteret 
-Det er foretatt opprydding i medlemsregisteret «KlubbAdmin» som IL Norodd 

har gjort vedtak om å benytte. Medlemsregisteret framstår i dag som mer 

troverdig med tanke på dagens medlemmer og kontaktinformasjon, men vi har 

fortsatt et stykke igjen til å erverve oss kompetanse til å utnytte verktøyet fullt 

ut. 

 

• Økonomistyring/regnskap 
- Meese AS ble engasjert til å føre regnskapene for klubben for året 2020. 

Programvaren som benyttes er Tripletex, og sentrale personer innenfor 

gruppene og i hovedlaget har fått opplæring som nå gjør at vi kan gjøre mye 

av attestasjoner av faktura, m.m. fra egen mobiltelefon og PC – og ta ut 

økonomiske rapporter. Fjoråret ble et overgangsår med en del problemer, men 

det er ikke tvil om at valget om ekstern bistand og kompetanseheving blant 

oss brukerne har vært riktig. Regnskap, regnskapsrapportering og økonomisk 

styring har vært noe lettere i 2021 – men forventningene har nok vært noe 

større til å få på plass regnskap og budsjett i forkant av årlige møter og 

årsmøtet. 

 

• Forbedring av klubbens webside/kommunikasjonsplattform 

- Styret har sett nødvendigheten av å etablere en bedre kommunikasjons-

plattform for nødvendig informasjon til medlemmer, ved arrangements-

gjennomføring og generell markedsføring av klubben, m.m. Det har vært 

arbeidet godt av kompetente medlemmer i klubben i forbindelse med ny 

webside og sider på Facebook. En stor takk til Jonas Båfjord Holten og Martin 

Melland i den forbindelse. 

 

Det er av hovedstyret opprettet et felles kommunikasjonsutvalg som foreløpig 

består av Ole Birger Ulseth, Helge Kruse og Per Dagfinn Fagerli. Dette må 

utvides i neste periode.  

 

• Felles arrangementsutvalg 
-Det er også opprettet et felles arrangementsutvalg for å forberede oss til 

framtidige større arrangement. Dette består av Marit Vågland, Helge Kruse, 

Martin Melland, Oddbjørn Lomundal, Jan Frode Helmersen, Ronny Myrset 

Anders Marthinussen og Per Dagfinn Fagerli. Hovedstyret må prøve å få 

rekruttert flere inn fra kvinnesiden! 

 

• Nytt klubbhus/løpebaner på Atlanten stadion 

- Representanter fra hovedstyret og gruppene har hatt flere møter med 

kommunen og Sparebank Møre i forbindelse med etablering av nytt klubbhus 

på Atlanten stadion og arbeidet med budsjett over kostnader for bygging, drift 

av bygget og finansieringsplan for at klubben skal kunne realisere prosjektet. 

Klubblokale, treningsfasiliteter og garderobeanlegg med tillegg av løpebaner 

under tribunen vil gi uante muligheter for bygging av Norodd som klubb. 
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Arbeidene har vært videreført i denne perioden med innhenting av tilbud fra 

totalentreprenør, søknad om spillemidler og annen finansiering – dialog med 

IL Braatt om salg av Konsul Knudtzons gate 1, m.m. Med grunnlag i dette ble 

det avholdt ekstraordinær generalforsamling i IL Norodd 31. januar 2022 der 

det enstemmig ble besluttet å gjennomføre bygging av nytt klubbhus på 

Atlanten stadion. 

 

• Treningsklær/klubbklær 
- I 2020 fikk medlemmene mulighet til å kjøpe ny kolleksjon med treningsklær 

som også har vært med på å styrke klubbfølelsen. Disse klærne har vært 

sterkt rabatert i 2020/21 på grunn av øremerkede midler fra Sparebanken 

Møre. 

 

• Arkivet vårt ved Ola M. Hilstad 
- Ola M. Hilstad gjør en fantastisk jobb med å ta vare på historien til klubben. 

Vi ser fram til nye klubblokaler på Atlanten stadion der denne rike historien kan 

komme mer fram i lyset. 

 

• Sponsor  
-  I 2019 ble det framforhandlet sponsoravtaler som gjelder for 2020, 2021 og 

2022. Sparebanken Møre er vår hovedsponsor og har i 2020 ytt ekstra 

sponsormidler øremerket for klubbklær og lagbygging – samt et tilskudd/gave 

på 1,6 millioner kroner til bygging av nytt klubbhus. 

 

Følgende bidragsytere har klubben sponsoravtale med i over nevnte 

treårsperiode: 

 

• Sparebanken Møre 

• NEAS 

• Varig forsikring 

• Intersport 

 

Takk til våre sponsorer! 

 

• Organisasjonsplan 

Forrige årsmøte vedtok at forslag til organisasjonsplan for klubben skal legges 

fram på årsmøtet i 2022. Det er utarbeidet organisasjonsplan som legges fram 

til behandling. Denne vil være et viktig redskap for styring av klubben i årene 

framover og vil styrke hovedstyrets posisjon. Det er derfor viktig at 

valgkomitéen finner dyktige ressurspersoner til å bekle de forskjellige rollene i 

planen for å videreutvikle klubben inn i en spennende framtid! 
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• Klubbforsikringer 

Klubben har følgende forsikringer hos forsikringsselskapet if: 

o Styreansvar 

o Kriminalitetsforsikring 

o Salgsvogn på hjul 

o Svømmegruppa – yngre utøvere som ikke er forsikret gjennom 

idrettens forsikringer 

 

• Trygg på trening 

IL Norodd er med som pilotklubb i prosjektet som Redd Barna står bak. 

Idretten er en arena der barn og unge flest møter tillittspersoner på en god 

måte. Men idretten er også en arena der barn kan bli utsatt for vold og 

seksuelle overgrep. Det handler om å gjøre klubben til et trygt sted for barn, 

hva man gjør hvis en er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å 

forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb. 

Det er i forbindelse med dette utarbeidet etiske retningslinjer og 

beredskapsplan for klubben. 

 

4. Representasjon 

• Per Dagfinn Fagerli deltok på årsmøte i Kristiansund Idrettsråd. 

• Tron Kjønnø var delegater på Møre og Romsdal Friidrettskrets ting 

– Lene Hoel og Per Dagfinn Fagerli møtte som representanter fra 

styret i MRFIK. 

 

5. Rapport gruppene:  

• Friidrett 

• Sykling 

• Svømming 

-Gruppenes styrer og sammensetning  

-Sportslig aktivitet  

-Administrativ aktivitet  

-Medlemsoversikt   
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6. Medlemsoversikt 31.12.2021 

 

 

 

  

 
Org Navn 

 
kjønn 

0-5 6-12 13-19 20-25 26 - Total 
 
IL Norodd 

 
Menn 

3 19 35 22 201 280 

 
IL Norodd - Friidrett  

 
Menn 

1 11 12 1 58 83 

 
IL Norodd - Sykkel -Terreng 

 
Menn 

0 2 9 1 33 45 

 
IL Norodd - Sykkel-Landevei 

 
Menn 

0 1 1 2 34 38 

 
IL Norodd - Triatlon 

 
Menn 0 0 2 0 15 17 

 
IL Norodd - Svømming 

 
Menn 

2 4 0 0 13  19 

 
IL Norodd - Orientering 

 
Menn 0 0 0 0 1 1 

 
IL Norodd - Gang, mosjon og turmarsj  

 
Menn 0 0 2 0 10 12 

 
IL Norodd - Løp utenfor bane 

 
Menn 0 1 5 0 25 31 

 
IL Norodd - Øvrig Friidrett 

 
Menn 0 2 4 0 19 25 

 
IL Norodd - Synkronsvømming  

 
Menn 0 0 0 0 0 0 

 
IL Norodd - Duatlon 

 
Menn 

0 0 2 0 2 4 

        

 
Org Navn 

 
kjønn 

0-5 6-12 13-19 20-25 26 - Total 
 
IL Norodd 

 
Kvinner 

0 19 17 24 127 187 

 
IL Norodd - Friidrett  

 
Kvinner 

0 13 8 3 19 43 

 
IL Norodd Sykkel -Terreng 

 
Kvinner 

0 0 1 0 4 5 

 
IL Norodd Sykkel-Landevei 

 
Kvinner 

0 0 0 0 4 4 

 
IL Norodd, Triatlon 

 
Kvinner 0 0 0 0 5 5 

 
IL Norodd -Svømming 

 
Kvinner 

0 4 2 0 33 39 

 
IL Norodd -Orientering 

 
Kvinner 0 0 0 0 1 1 

 
IL Norodd -Gang, mosjon og turmarsj  

 
Kvinner 0 3 1 0 32 36 

 
IL Norodd - Løp utenfor bane 

 
Kvinner 0 3 2 0 36 41 

 
IL Norodd - Øvrig Friidrett 

 
Kvinner 0 3 3 0 11 17 

 
IL Norodd -Synkronsvømming  

 
Kvinner 0 0 0 0 3 3 

 
IL Norodd - Duatlon 

 
Kvinner 0 0 0 0 1 1 
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7. Regnskap 

• Klubbregnskapet viser et positivt driftsresultat på kr. 126 143,00 – og 

egenkapitalen er på kr. 2 823 325,00. Grupperegnskapene er lagt fram på de 

årlige møtene i gruppene. 

8. Budsjett 

• Det er utarbeidet et samlet budsjett for klubben der det er tatt hensyn til de 

innspill som er kommet fram i gruppestyrene. Hovedstyret bør fra neste år ta 

hånd om ansvaret for å forene aktiviteter og kostnadsstyringen for hele 

klubben. Budsjettet for 2022 viser et underskudd på kr. 193 740,00 som 

hovedsakelig skyldes sykkelgruppas innkjøp og aktiviteter.  

9. Årsrapport fra Triatlon 

• Det har ikke vært lite treninger i triatlongruppa grunnet covid19 og forbud om 

organisert aktivitet for de over 20+. Gruppa håper på en lysere framtid og at 

nytt klubbhus på Atlanten vil gi økt samhold og klubbfølelse i IL Norodd! 

 

 

 

 

 

Org Navn 
 
Total org 

 
IL Norodd 

 
467 

 
IL Norodd - Friidrett  

 
126 

 
IL Norodd - Sykkel -Terreng 

 
50 

 
IL Norodd - Sykkel-Landevei 

 
42    

 
IL Norodd -Triatlon 

 
22 

 
IL Norodd - Svømming 

 
58 

 
IL Norodd - Orientering 

 
2 

 
IL Norodd - Gang, mosjon og turmarsj  

 
48 

 
IL Norodd - Løp utenfor bane 

 
72 

 
IL Norodd - Øvrig Friidrett 

 
42 

 
IL Norodd - Synkronsvømming  

 
3 

 
IL Norodd - Duatlon 

 
5 
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10. Verv i overordna organisasjonsledd 

• Lene Hoel har vært styremedlem i Møre og Romsdal friidrettskrets i periodene 

2020/2021 og 2021/2022. Per Dagfinn Fagerli har vært leder i friidrettskretsen 

de samme periodene. 

 

 

 

Kristiansund, den 31.12.2021/30.03.2022 

 

………………………………………………… ……………………………………. …………………………………………  

           Per Dagfinn Fagerli             Helge Kruse      Linda Rokstad Knudsen 

 

 

  ………………………………………………… ………………………………………….. 

                                             Johan Aas                                          Hilde Haugen 

 

)  
 


