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Hovedstyrets årsberetning for år 2020 

 
Hovedstyret har i perioden bestått av: 
Leder:      Gorm Haugen    
Nestleder/medlem:   Kjetil Bjerkevoll   
Kasserer:     Eirik Sivertsen 
Sekretær:     Lene Kristiansen-Fox 
Ungdomsansvarlig   Kaja Kjølen 
Driftsansvarlig:     Christian Olavsen 
Markedsansvarlig:    Christian Omre 
 
Ledere større grupper: 
Ungdomsfotball/Allidrett:   Lene Kristiansen-Fox 
Ski/Skiskyting:     Aril Heldal 
Senior damefotball (stiftet høst 2014):  Kaja Kjølen 
Hundekjøring:     Ingen aktivitet 
Triatlon (stiftet høsten 2014):   Ingen aktivitet 
 
Revisorer: Terje Laug 
 
Valgkomite:  
Leder: Roger Engen 
 
 
1. Møtevirksomhet og medlemsmasse: 
 
Det er avholdt hovedstyremøter ca. hver 4. uke, totalt 8 møter. Vi har også deltatt på Asker 
idrettsråds digitale årsmøte.  
 
Bødalen IF hadde pr 31.12.2020 - ??? aktive medlemmer. Medlemsmassen er synkende, men er alltid 
avhengig av de enkelte årskull og størrelsen på disse.  Det har vært et utfordrende år for hele 
klubben, men store restriksjoner på grunn pandemien. 
 
 
2 Økonomi 
 
Økonomien vurderes som god.  Vi siden 2017 leid ut klubbhuset til kommunen på dagtid.  Denne 
avtalen opphørte 31 desember 2020.  Hovedstyrets største kostnadspost er BIF huset.   Det skulle 
vært satt i gang rehabilitering i 2020, men på grunn pandemien og utleie av klubbhuset på dagtid har 
det vært vanskelig å iverksette.  Det er satt av midler som kan brukes til rehabilitering 
 
Hybelen har vært utleid i 9 mnd. i 2020 
 
Det vises for øvrig til regnskap og budsjett. 
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3. Aktivitet 
 

Hovedstyre i Bødalen IF har en administrativ rolle i klubben, alle aktiviteter planlegges og driftes av 
gruppene. Vi opplever allikevel Bødalen IF som et bra et sted å være for våre medlemmer.  
 
Hovedstyrets primære oppgave i resten av 2021 vil være å skaffe kandidater til å dekke verv i 
klubben.  
Det vises ellers til gruppenes årsberetninger.  

 
4. Anlegg og eiendom 
 
Rehabilitering av klubbhuset er primæroppgaven i 2021.  I tillegg har klubben aldri søkt om tillatelse 
til å drive utleie av leiligheten i 2 etasje.  Dette er oppgaver det nye styret må ta fatt på. 
Når det gjelder lysløypa må leieavtalene for den del av lysløypa som ikke er på kommunal grunn 
fornyes.  Dette arbeidet må styret være involvert i sammen med skigruppa 
 
Fotballgruppen jobber med å få etablert permanente 3-er fotballbaner for de aller minste.  Dette er 
saker som vil bli diskutert når det nye styret kommer sammen. 
 
Bødalen Idrettsforening har også et samfunnsansvar for lokalmiljøet og barna som bor her som vi må 
ta, og det vil også være en god mulighet for å rekruttere nye medlemmer til klubben.  
 
Hovedstyret i Bødalen IF 
 
 
Forslag til vedtak: «Årsberetninger for hovedstyre og grupper godkjennes» 
 
 
Bødalen 10 mars 2021 
 
Gorm Haugen 


