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ÅRSMELDING IL NORODD HOVEDLAG 2022/2023 

 

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

  

Hovedstyret 

● Leder: Johan Aas  

● Nestleder: Helge Kruse  

● Markedsansvarlig: Anders Marthinussen (repr. også Triatlon) 

● Sekretær: Astri Sjaavik  

● Styremedlemmer:    Hilde M.G. Haugen  
                        Trond Wollan, repr. Sykkelgruppa 

Ole Birger Ulseth, repr. Friidrettsgruppa 

Ronny Myrset, repr. Svømmegruppa 

● Varamedlem: Ola M. Hilstad.  

 
Leder har fungert som økonomiansvarlig. 

Kontrollutvalg:  

● Jan Frode Helmersen 

● 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 
●  Linda Rokstad Knudsen - medlem   
● Jonas Båfjord Holten - medlem  
● Ketil Solli-Sæther - varamedlem 
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2. Aktivitet:  

● Hovedstyret har i perioden hatt 8 styremøter. 

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 15. desember 2022 fordi det ble behov 

for å øke lånerammen for å sluttfinansiere byggeprosjektet på Atlanten. 

 

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:  

 

● Nye lokalet på Atlanten. 
Det har gått mye tid til det nye lokalet på Atlanten. Det er i den sammenheng 

satt ned flere arbeidsgrupper.  Vi går nå snart over i en driftsfase og det er den 

sammenheng opprettet et nytt hus styre bestående av; Ole Birger Ulseth 

(leder), Frank Brandstad, Vigdis Brekkan og Ivar Hjelseth. 

Lokalet vil stå ferdig til 19. april 2023, mens løpebanen skal stå ferdig til 10. 

juni 2023. 

Det er inngått leieavtale med Møre og Romsdal Fylkeskommune om leie deler 

av lokalet i skoletiden ved Atlanten videregående skole. Den har en løpetid på 

(10 + 5 år). I tillegg arbeides det med en leieavtale med KIKS AS om leie av 

61 kvm. (4 kontorer pluss garderobe). Denne avtalen forutsetter en 

samarbeidsavtale mellom Fylkeskommunen og KIKS om bruk av 

treningslokalene i tiden hvor Fylkeskommunen leier disse lokalene. Denne er 

foreløpig ikke på plass. 

● Knudtzonsgt 1. 
Lokalet i K. Knudtzonsgt 1 ble solgt for kr. 13,7 mill. Med opprinnelig 

overtakelse 1. februar 2023. Norodd vil benytte selskapslokalet og 

styrerommet til 1. juni. Arkivrommet vil beholdes til 1. november 2023. 

● Markedsgruppe. 
Det er i løpet av året oppnevnt en egen Markedsgruppe bestående av Anders 

Marthinussen (leder), Fredrik Bru og Magnhild Fiske. 

Deres oppgave er å inngå nye sponsoravtaler og samordne disse. 
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● Hoopit. 
Etter en totalvurdering ble det besluttet å inngå avtale med Hoopit. 

● Idrettens Office 365. 
Det er inngått avtale om benyttelse av Idrettens Office 365 for å sikre at 

dokumenter, avtaler, referater, osv. blir lagret på en felles plass i stedet for på 

den enkeltes PC eller i et manuelt arkiv. 

 

● Medlemsregisteret 
Det har vært jobbet en del med «KlubbAdmin» som Norodd har benyttet. 

Medlemsregisteret framstår i dag troverdig med tanke på dagens medlemmer 

og kontaktinformasjon. For fremtiden vil dette bli oppfulgt gjennom Hoopit. 

 

● Økonomistyring/regnskap 
Meese AS ble engasjert til å føre regnskapene for klubben fra og med 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 2022 – men forventningene har nok vært noe 

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

årsmøtet. 

 

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

som også har vært med på å styrke klubbfølelsen. 

I sponsoravtalen med Sparebanken Møre gjeldende fra og med 2023 er kr 

130.000 øremerket draktreklame. Gruppene skal derfor sammen finne ut 

hvordan dette kan benyttes på en optimal måte. 

Det er i tiden fremover viktig at de som representerer Norodd, profilerer våre 

sponsorer – spesielt er dette viktig ved medieoppslag. 

 

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

Sammen med Helge Kruse og Ann Mari Hammer jobber de for å forberede 

flytting til Atlanten samt at klubben har planer om digitalisering store deler av 

arkivet for å gjøre dette mer tilgjengelig for de interesserte. 

 

● Sponsor  
Med virkning fra og med 2023 ble følgende sponsoravtaler fornyet: 

 

o Sparebanken Møre (3 år – årlig verdi på kr 390.000 – økning fra 

kr 110.000) 
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o Varig forsikring (3 år – årlig tilskudd på kr 50.000 – økning fra kr 

20.000. I tillegg er det et tilskudd på kr 30.000 som er øremerket 

Havmaraton) 

o Intersport / Craft (3 år – tilskuddet vil være avhengig av hvor mye 

vi handler hos dem) 

 

I tillegg har vi sponsoravtale med 

o NEAS kr 70.000 (denne skal fornyes med virkning fra og 

med 2024) 

 

 

Takk til våre sponsorer! 

 

● Organisasjonsplan 

Forrige årsmøte vedtok en organisasjonsplan for klubben som er en standard 

organisasjonsplan fra Idrettsforbundet som er tilpasset allidrettslag. Denne vil 

være et viktig redskap for styring av klubben i årene framover og vil styrke 

hovedlagets rolle. Det er nå hovedstyret som er ansvarlig for driften i klubben. 

 

● Klubbforsikringer 

Klubben har endret forsikringsselskap til Varig Forsikring og har følgende 

forsikringer: 

o Styreansvar 

o Kriminalitetsforsikring 

o Salgsvogn på hjul 

o Svømmegruppa – yngre utøvere som ikke er forsikret gjennom 

idrettens forsikringer 

o Forsikring av medlemmer under dugnad og annet arbeid for klubben. 

 

 

4. Representasjon 

● Hilde Haugen og Tron Kjønnø deltok på årsmøte i Kristiansund Idrettsråd. 

 

5. Rapport gruppene:  

● Friidrett 

● Sykling 

● Svømming 
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-Gruppenes styrer og sammensetning  

-Sportslig aktivitet  

-Administrativ aktivitet  

-Medlemsoversikt   

 

 

6. Medlemsoversikt 31.12.2022 

 
Org Navn 

 
kjønn 

0-5 6-12 13-19 20-25 26 - Sum  
2021 

Sum 
2022 

 
IL Norodd 

 
Menn 

3 25 28 24 230 280 307 

 
IL Norodd - Friidrett  

 
Menn 

0 2 11 3 62 83 78 

 
IL Norodd - Sykkel  

 
Menn 

0 0 11 5 73 83 91 

 
IL Norodd - Triatlon 

 
Menn 0 0 2 0 17 17 19 

 
IL Norodd - Svømming 

 
Menn 

3 21 1 0 14 19 36 

  

 
Org Navn 

 
kjønn 

0-5 6-12 13-19 20-25 26 - Sum 
2021 

Sum  
2022 

 
IL Norodd 

 
Kvinner 

0 20 12 14 143 187 193 

 
IL Norodd - Friidrett  

 
Kvinner 

0 9 9 3 53 43 75 

 
IL Norodd Sykkel  

 
Kvinner 

0 0 1 0 4 5 5 

 
IL Norodd, Triatlon 

 
Kvinner 0 0 0 0 5 5 4 

 
IL Norodd -Svømming 

 
Kvinner 

0 10 1 0 38 39 50 

 

 

 

Org Navn 
Sum 2021 Sum 2022 

 
IL Norodd 

 
467 

 
500 

 
IL Norodd - Friidrett  

 
126 

 
153 

 
IL Norodd - Sykkel  

 
50 

 
100 

 
IL Norodd -Triatlon 

 
22 

 
23 

 
IL Norodd - Svømming 

 
58 

 
85 
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7. Regnskap 

● Klubbregnskapet viser et driftsresultat på kr. 0 – og egenkapitalen er på kr. 

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. Det er for fremtiden viktig at 

hovedstyret tar et større ansvar for å forene aktiviteter og kostnadsstyringen 

for hele klubben. Bakgrunnen for dette er at klubben har påtatt seg et stort 

økonomisk løft og ansvar gjennom det nye klubblokalet. I tillegg er det 

hovedstyret som har det juridiske ansvaret i klubben. Dette krever at styret har 

den totale økonomiske styringen. 

Budsjettet for 2023 viser  

9. Årsrapport fra Triatlon 


