
 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING 2020/2021 

FOR 

KOLVEREID IDRETTSLAG 
  



Styrets sammensetning 

Leder: Stig Tommy Jenssen 

Nestleder: Anne Mette Eliassen 

Sekretær: Nina Strandvahl søkte om fritak, denne ble innvilget og varamedlem Leif Inge Solberg tok 

over jobben som sekretær. 

Kasserer: Geirid Holm 

Styremedlem: Morten Kjønsø 

Varamedlem: Leif Inge Solberg, styret har fungert uten varamedlem siden Leif Inge Solberg tok over 

som sekretær. 

Valgkomité: Roar Myhre (leder), Arne Kiil og Alexander Sandnes. 

Revisorer: Ann Kristin Torsvik, Bente Lande, Kenneth Haug og Anders Paulsen 

Anleggskomité: Stein Bakken (leder), Jostein Brevik, Ola Holand Nordahl, Kjetil Wassås, Thomas 

Fallmyr, Oddvar Williksen, Roy Arne Lysberg og Leif Inge Solberg. 

STYRETS ARBEID 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter hvor 58 saker er behandlet. Arbeidsutvalget har avholdt 2 møter. 

Spesielle oppgaver 

Dette året har vært preget av COVID-19 og lite aktivitet, det har vært mange avlysninger og 

nedstegninger. De som har blitt hardes rammet innen idretten er de over 20 år. De har ikke hatt 

anledning til å trene i det hele tatt. For barn og ungdom har vi kunnet gjennomføre treninger med 

strenge restriksjoner. 

 

Byggingen av Nærøysund Arena går for fullt, styret i idrettslaget har fått anledning til å være med på 

befaring i bygget. 

I 2020 ble det arrangert mini Kolvereiddager med strenge smittevernstiltak. Idrettslaget stilte med 

dugnadsfolk på 2 dager med 20 vakter pr. kveld. 

 

På styremøte i hovedlaget den 25.08.2020 ble det vedtatt at idrettslaget skulle gå over til å benytte 

mailadresser som var tilknyttet domenet kolvereidil.no alle særgruppene fikk tildelt så mange e-

postadresser som var ønskelig samt at arbeidsutvalget fikk det antall som var ønskelig. Det ble 

vedtatt at disse mailadressene skulle implementeres innen 01.01.2021. 

 

På styremøte i hovedlaget den 15.10.2020 ble Hoopit introdusert for første gang, etter mer 

informasjon, ble det vedtatt at Hoopit skulle bli KIL`s nye plattform innen medlemsregistrering, 

økonomi, rapportering og kommunikasjon. Det ble vedtatt at Hoopit skulle gjelde for alle 

særgruppene inkludert arbeidsutvalget. Hoopit skal være oppe å gå for alle særgruppene etter 

årsmøtet i hovedlaget 05.05.2021. 

Grunnet COVID-19 restriksjoner har ikke arbeidet med å foreta en organisasjonsgjennomgang gått 

som ønsket. Det ble nedsatt ett arbeidsutvalg, men utvalget vedtok at arbeidet skulle utsettes til 

etter COVID-19 restriksjonen har opphørt. 



Nærøysund kommune har vedtatt å gi Kolvereid Idrettslaget et rentefritt lån på 1,2 mill. til 

rehabilitering av kunstgressbanene. Etter planen skal rehabiliteringen starte våren 2021. 

Spillemiddelsøknaden på rehabilitering av kunstgressbanen er blitt fornyet. 

 

Kolvereid idrettslag har inngått avtale med Horvereid og Nakling grunneierlag angående oppkjøring 

av løyper på islagt vann. 

 

Banekomiteen og Kolvereid idrettslag har inngått avtale med Verisure om overvåking av KIL-Bua og 

sanitærbygg. 

 

På frivillig initiativ ble jobben med å etablere en skatepark på Kolvereid påbegynt i 2020. For at 

arbeidet med finansieringen skulle gå i orden, blir prosjektet tilknyttet Kolvereid Idrettslag og ligger 

under Trimgruppen.  

 

Leder har deltatt på/i: 

- Møter med Nærøysund kommune angående drift av offentlig bading i Nærøysund arena; - 

Nærøysund kommune informerte at de ønsket å drifte offentlig bading selv. 

 

 

Stig Tommy Jenssen, leder  Anne Mette Eliassen, nestleder 
   

Leif Inge Solberg, sekretær  Geirid Holm, kasserer 
   

Morten Kjønsø, medlem   
 

 

 


