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Hovedstyrets årsberetning for år 2021 

 
Hovedstyret har i perioden bestått av: 
Leder:      Gorm Haugen    
Nestleder/medlem:   Kjetil Bjerkevoll   
Kasserer:     Eirik Sivertsen 
Sekretær:     Lene Kristiansen-Fox 
Ungdomsansvarlig   Kaja Kjølen 
Driftsansvarlig:     Jim Roger Engen 
Markedsansvarlig:     
 
Ledere større grupper: 
Ungdomsfotball/Allidrett:   Lene Kristiansen-Fox 
Ski/Skiskyting:     Arild Heldal 
Senior damefotball (stiftet høst 2014):  Kaja Kjølen 
Hundekjøring:     Ingen aktivitet 
Triatlon (stiftet høsten 2014):   Ingen aktivitet 
 
Kontrollutvalg: Chris Ruud og Vegard Loftesnes 
 
Valgkomite:  
Leder: Jerrod Fox 
 
 
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 31.12.2021 - 236 aktive medlemmer. Det er en liten økning og vi håper at åpning 
av samfunnet generelt vil føre til at aktiviteten øker.  
 
 
2 Økonomi 
 
Økonomien vurderes som god.  Høsten 2021 startet vi opp med restaurering av klubbhuset.  Det har 
vært et stort etterslep på vedlikehold de senere år og vi gjør nå store grep.  Det er Nesbru VGS som 
utfører arbeidende som en del av undervisningen.  Arbeidene vil nok pågå frem til sommeren 2023. 
Vi har satt av midler over flere år, samtidig som vi søker på ulike tilskudd.  Vi skal dermed klare den 
økonomiske belastningen.  Bortfall inntekter på grunn av pandemien har blitt kompensert igjennom 
ulike tilskudd som vi har søkt på.  Hovedstyret gitt et lån til skigruppen på kr 225 000 for kostnader 
knyttet til ny del av lysløype bak Torvbråten barneskole.    
 
Hybelen har vært utleid i 12 mnd. i 2021 
 
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 2022.   
 
I tillegg jobber styret med å planlegge en mulighetsstudie for området rundt Torvbråten Skole.  Dette 
er et helt unikt område som er øremerket for idrettsformål og som Bødalen Idrettsforening har en 
langsiktig leieavtale på.  Vi har hatt innledende møter med andre idrettslag og vi tenker oss et 
samarbeid på tvers for ski og skiskyting.  Det må også legges opp til en bred prosess der både 
velforeninger i området og eventuelt andre idretter kan inviteres inn og gi innspill.  Vi har søkt 
kommunen om kr 500 000 til dette formålet.   
 
Når det gjelder lysløypa er leieavtalene fornyet for 2 av 3 grunneiere med langsiktige avtaler som vi 
kan søke tippemidler på.  Den siste grunneieren ønsker å være fristilt og ønsker kun å leie ut for ett 
og ett år.  Vi har allikevel fått lov til å kjøre ut masser og oppgradere lysløypa.  Dette arbeidet vil bli 
gjennomført denne våren. 
 
Nytt styre må også forsøke å skape aktivitet på den gamle grusbanen som vi tidligere har leid og der 
de midlertidige skolene var.  Her må vi ha aktivitet og Bødalen Idrettsforening må ta det 
samfunnsansvar for lokalmiljøet og barna som bor her for å skape trygge og gode omgivelser.  
Samtidig en arena for å rekruttere nye medlemmer.  
  
 
Hovedstyret i Bødalen IF 
 
 
Forslag til vedtak: «Årsberetninger for hovedstyre og grupper godkjennes» 
 
 
Bødalen 22 mars 2022 
 
Gorm Haugen 


