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Årsmelding 2018 
 

for 
 

Staal Jørpeland IL 
 
 

som består av gruppene: 

Fotball, Håndball, Friidrett og Superstaal 

 

Vår visjon: 

«Vi skaper idrettsglede og begeistring!» 

 

 

Våre verdier: 

«Handlekraft,  Engasjement,  Respekt» 
 

 

Vårt oppdrag: 

Vi skal: 

 gi et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom, 

 gi barn og ungdom trygge rammer for utvikling av gode holdninger, sosiale ferdigheter og følelse av 

mestring, 

 være den viktigste møteplassen på Jørpeland, 

 være den sportslige spydspissen i Ryfylke. 
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Årsmelding Styret 
 

Medlemsmasse 31.12.2018 
 

 
 

 

 

Antall registrerte medlemmer som er sendt kontingent til: 

 

 

Ikke-aktive Medlemmer er Støttemedlemmer   
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Overordnede mål og strategier 
De enkelte gruppene har avgitt sine årsmeldinger under.  
 
Styret har videreført overordnede mål for 2018: 

- Antall medlemmer 
Ihht medlemsregisteret (aktive utøvere talt 1 gang) har antall medlemmer økt med 4,42% fra 2017.  
 

- Redusere frafall 
Det har vært en jevn økning i medlemstallet i alle aldersgrupper, for begge kjønn. 
 

- Trenerutvikling 
Trenerutvikling for å sette ekstra fokus på viktigheten av å øke den faglige trenerkompetansen i klubben. Styret ser dette 
som viktig for at vi skal ha best mulig kvalitet i treningene og på den måten også bedre kunne ivareta alle utøvere, også 
dem som ønsker å nå langt med sin idrett. Fotballgruppa har kommet lengst i dette arbeidet, og vi satser på at håndball- 
og friidrettsgruppa også fokuserer mer på dette fremover. 
 
 
Alle 4 seniorlagene holder jevnt godt nivå og er uendret fra 2017: 
 
Håndball Herrer:  3.div 
Håndball damer:  3.div 
Fotball herrer:  3.div 
Fotball damer:  2.div 
 
 
 
Det er styrets oppfatning at alle gruppene i klubben driver godt, og at det i all hovedsak drives tråd med klubbens visjon 
om «å skape idrettsglede og begeistring», i overenstemmelse med våre verdier «handlekraft, engasjement, respekt», for 
oppfylle klubbens «oppdrag» (se forsiden).  
 
Det gode arbeidet i gruppene gir etter styrets oppfatning et godt utgangspunkt for årene som kommer.  
 
Styret vil likevel oppfordre flere medlemmer til å engasjere seg i alle nivåer i idrettslagets drift, da vi trenger flere 
for å få bedre fokus på de viktige fellesoppgavene vi har. 
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Trenerutvikling 
Trenere (ofte foreldre) er og vil alltid være den viktigste resursen for å skape et godt tilbud i klubben på alle nivåer.  

Tilstrekkelig med lagledere på treningene er avgjørende for å kunne gi et godt tilbud sammen med engasjerte trenere. 

Styret mener at den valgte strategien med å satse på å utvikle og heve kompetansen på lagledere/trenere er den viktigste 

nøkkelen for å holde frafallet nede i alle grupper.  

Videre mener styret også dette vil være den viktigste faktoren med tanke på talentutvikling, og for å opprettholde klubben 

sin status som den sportslige spydspissen i Ryfylke. 

Styret er godt fornøyd med kvaliteten på lagledere og oppmenn, og er imponert over det engasjementet som legges ned 

hver dag, år etter år. 

Styret har gjort vedtak på at den enkelte gruppe anbefales å engasjere egen trenerutvikler istedenfor å ha en felles for 

alle gruppene. Fotballgruppa ansatte i 2018 David Eie som gruppas trenerutvikler. Håndballgruppa skal sette av midler til 

trenerutvikler i sitt budsjett for 2019. 

Bredde 
Styret mener at klubben først og fremst legger til rette for at det alle medlemmer skal få et godt tilbud uavhengig av alder 

og nivå. Vi gir etter styret sin mening et godt tilbud til både bredden og dem som vil ekstra mye. Flere grupper har opplevd 

at vi får nye aktive fra andre klubber i Ryfylke, spesielt i alderen over 10-16 år, som ønsker et tilbud. Styret mener dette er 

veldig positiv. 

For enkelte aldersbestemte lag i håndballgruppa, i friidrettsgruppa og i Superstaal er ikke tilgangen på foreldretrenere like 

stor. Det har høy prioritet at også disse treningsgruppene får et godt tilbud, og trenere honoreres derfor i en viss grad der 

det er behov for dette. 

Hovedfokus for styret 2018 

De viktigste fokusområdene for styret i 2018: 

- Frafall: Det er opprettet rekrutteringsansvarlige i håndball- og fotballgruppa 

 

- Jentesatsing: Et samarbeid med MIL er opprettet, hvor det skal fokuseres på å hindre frafall og sikre rekruttering 

på jentesida. 

 

- Anlegg: Etter mye om og men har det blitt bestemt at Strand kommune selv skal bygge den nye storhallen. Dette 

ser hovedstyret på som veldig positivt, da det er gunstig at idrettslaget slipper å forplikte seg økonomisk for store 

beløp. 

 

- Struktur i idrettslaget:  

- Styret har gjort vedtak om at det i 2019 skal innføres laglederkontrakter for alle trenere/oppmenn i idrettslaget. - 

- Det er laget utkast til ny sportsplan som skal behandles på årsmøtet i 2019 

- Styremedlemmene har alle fått klarere rollebeskrivelser 

- For at alle seniorlag og trenere skal være korrekt uniformerte, har styret vedtatt å sette av 400.000,- til dette 

formål i 2019. 

 

- 100-års jubileum: I 2019 blir idrettslaget 100-år. Dette har vi hatt fokus på gjennom hele årsmøteperioden. Det ble 

opprettet en komitè for å planlegge markeringen, med styreleder Mads Tjøtta som komitèleder. Hovedstyret har 

satt av 300.000,- til markering av jubileumet. 

 

- Det ble på årsmøtet vedtatt at Ministaal skal starte opp i 2019. Dette som et prøveprosjekt, hvor tanken er at våre 

yngste, nye medlemmer skal bli presentert for alt idrettslaget har å by på. Vi mener at allsidig trening er veldig 

viktig for utviklingen til barn og unge. Elin Aasheim Rossemyr er ansatt som prosjektleder.  
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Sponsorgruppa har bestått av:  

-  Rune Harestad – sponsorleder og har med seg i ”ledergruppe”:  

-  Holger Austvoll   

-  Colin Adams   

-  Børge Oanes     

I tillegg har vi med andre som skal bistå med salg av sponsorpakker:  

-  Trond Sandvik  

-  Vidar Larsen  

-  Jan Moe  

-  Solveig Østerhus 

 

 

 

 

Styret har hatt 7 møter og behandlet 57 saker siden forrige årsmøte. Med stabilt og godt oppmøte, har det etter 

undertegnedes syn, vært et godt sammensatt styre, der hver enkelt styremedlem har bidratt med kompetanse som har 

vært viktig for styret. Styremedlemmene har utfylt hverandres kompetanse veldig godt, da særlig på økonomi og den 

sportslige delen. Rent organisatorisk, har vi prøvd å gjøre en del grep for å sikre at vedtak som blir fattet, også blir utført. 

Etter omleggingen av sammensetning av styret, har vi likevel klart å få god representasjon fra gruppene og «grasrota» inn 

i styret. Det hadde likevel vært ønskelig fra styret å ha minst en ung aktiv idrettsutøver til i styret.  

Det er utøvere og trenerne som gjør Staal til Staal, og vi har en bred og god medlemsmasse, som igjen har foresatte som 

stiller opp for både barn og idrettslaget.  

Det vil allikevel alltid være en diskusjon rundt dugnad. Vi i styret har diskutert både mengde og innhold av dugnaden flere 

ganger i inneværende årsmøteperiode. Når vi vet mer hvordan den økonomiske situasjonen mtp. bompenger blir i slutten 

av kommende årsmøteperiode, vil vi gå igjennom dugnadsbehovet på ny, for å se om vi skal gjøre noen endringer. Da 

skal vi i samme runde se på kontingenten til spillerne i alle aldre.  

 

Vi i styret ønsker å rette en utrolig stor takk til de trenerne og oppmennene som står på hver uke, for at barna våre skal få 

en fin treningshverdag. Dere gjør alle en fantastisk jobb, som alle oss andre setter umåtelig stor pris på! Takk også alle 

dere som stiller opp på dugnader og dere som støtter idrettslaget med midler som sponsorer eller på andre måter. 

Sist men ikke minst, ønsker vi i styret å takke for innsatsen, de som er ansatt i Staal!  

Staal lønner noen trenere i alle fire grupper, der vi av ulike årsaker ikke har «foreldretrenere» som kan gjøre den jobben 

for oss. I tillegg har vi trenerutvikler, renholder og daglig leder som alle sammen gjør en strålende innsats, og vi anser oss 

utrolig heldige for å ha akkurat dere! 
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ØKONOMI  

  

Årsresultat 2018 med budsjettforslag for 2019 
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(Godkjent av hovedstyret via mail) 


