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Hovedstyret ber om at eventuelle innspill på sakene blir 
formidlet skriftlig til post@aureil.no senest dagen før møtet, 
slik at hovedstyret får forberedt innspillet for en mest mulig 
konstruktiv behandling.  
 
Representasjon på årsmøtet:  
Årsmøtet er åpent for alle. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt medlemskontingent 1 
mnd i forveien og ha fylt 15 år. Medlemmer under 15 år har møte- 
og forslagsrett.   
 
 

  



 

Sak 4. Årsmelding Aure Idrettslag, Hovedstyret 
og gruppene 
 
Årsmeldingen fra hovedstyret gjennomgås i hovedtrekk. Det kan 
stilles spørsmål til årsmeldingen til gruppene. Årsmeldingene i sin 
helhet ligger som vedlegg. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner årsmeldingen til Aure IL slik den er fremlagt. 
 

Sak 5. Regnskap - resultat og balanse 2020 
Resultatregnskapet presenteres på årsmøtet - dette ligger som 
vedlegg. 
 
Hovedstyrets behandling 22.04.2021 
Vedtak: Hovedstyret godkjenner AIL sitt regnskap for 2020 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner resultatregnskapet og balanse for 2020 slik 
det er fremlagt. 
 

  



 

Sak 6. Budsjett 2021 
Hovedstyret legger frem forslag til budsjett for 2021 
 
Hovedstyrets behandling 22.04.2021 
Vedtak: Hovedstyret godkjenner budsjettet med endringer gjort 
under møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner fremlagt budsjettforslag for 2021 
 

 
Sak 7. Medlemskontingent 
 
Hovedstyret i Aure IL foreslår følgende medlemskontingent fra 
2022: 
 

Medlemstype 2021 2022 

Voksne (2002 eller 
tidligere) 

350,- 360,- 

Barn (2003 eller 
senere) 

175,- 180,- 

Familie 850,- 875,-

 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner forslaget til medlemskontingent for 2022. 
 

  



 

Sak 8. Treningsavgift 
Hovedstyret foreslår følgende satser for treningsavgift i 2021: 
 
 

Treningsavgift pr 
halvår 

2020 2021 

Barn (medlemmer) 350,- 360,-

Barn (medlem i 
samarbeidslag) 

450,- 465,- 

Voksne 
(medlemmer i AIL) 

525,- 540,- 

 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til satser for treningsavgift 
2021. 
 
 
 

Sak 9. Organisasjonsplan 
Det er krav om at årsmøtet hvert år godkjenner 
organisasjonsplanen for Aure Idrettslag.  
 
Hovedstyrets behandling 22.04.2021  
Vedtak: Hovedstyret har gjort endringer ihht vedlagte notat; Endring 
av organisasjonsplan 2021. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner den fremlagte organisasjonsplanen. 



 

10. VALG 
 
 

Hovedstyret 2021 År Merknad 

Leder (leder i styret) 
May Renate 
Settemsdal 1 år på valg 

Nestleder (n.l. i styret) Ragnhild Elise Næss 2 år  NY 

Styremedlem Ole Ivar Vean  2 år NY 

Styremedlem Ronja Adele Eikeset 1 år Ikke på valg  

Styremedlem Hans Ramsvik 2 år  NY 

    

Arbeidsutvalg    

IT- ansvarlig Stian Ertvåg 1 år  Ikke på valg 

Innkjøp og utstyr Ella Ekren Daglig leder Aure Il 

Anlegg Thomas Nedresæter 1 år Ikke på valg  

    

Fotball       

Medlem Tore Johannes Finset 2 år På valg, gjenvalg  

Medlem Vegard Ulfsnes 2 år På valg, gjenvalg  

Medlem Inger Tøndel 1 år Ikke på valg 

Medlem Kjartan Sletta 2 år På valg, gjenvalg  

Medlem Marit Strømmen 2 år På valg, gjenvalg  

Medlem Nina Skipnes  1 år Ikke på valg  

Vara Rita Ormbostad 1 år  

Bygdacupansvarlig Øyvind Bugge 2 år  På valg, gjenvalg OK til 30 års jubileet 

    

Ski/friidrett        

Leder  Trygve Barlaup  2 år NY 

Medlem Dag Oddvar Norheim 2 år NY  

Medlem Vegard Ulfsnes 2 år NY 

Medlem Line Ormset 1 år Ikke på valg  

Medlem Birgit Hjelen 2 år  På valg, 

Vara Kjetil Hestsveen 1 år På valg 

       

        

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

Tur og trim  2021 År Merknad 

Leder  Siv Hege Stemshaug 2 år På valg, gjenvalg 

Medlem Erlend Våg 2 år NY OK 

Medlem Hanne Hagen 1 år Ikke på valg 

Medlem Kjell Petter Lien 1 år Ikke på valg 

Medlem Hilde Leenen 2 år På valg, gjenvalg  

Vara Elisabeth Lillehagen 1 år 

    

Håndball       

Leder  Mats Langtind  2 år  På valg. gjenvalg leder 

Medlem Trine Ulfsnes 2 år NY 

Medlem Randi Stormyr 2 år På valg, gjenvalg  

Medlem Ingeborg Johnsrud 1 år Ikke på valg  

Medlem Kristin Karlsnes  1 år NY 

Medlem Marte Lindaas Ulfsnes 1 år Ikke på valg 

    

    

 
Spinning        

Leder Ole Bergfald 1 år Ikke på valg, Ny som leder, Sykkelansvarlig 

Medlem Aud Nedreseter 2 år NY  

Medlem Karen Magerøy 1 år Ikke på valg.   

Medlem Dagbjørn Aundal 2 år På valg, gjenvalg  

Medlem Bodil Stensby 1 år Ikke på valg  

Vara Hanne Dørdal 1 år NY  

      

Turn       

Leder Ingrid Bones Kjørsvik 2 år På valg, leder, gjenvalg OK 

Medlem Mari Bernhardsen 1 år Ikke på valg  

Medlem Ronja Adele Eikeseth 2 år NY 

Medlem Mats Torset 1 år Ikke på valg 

Medlem Trude Spjøtvold 1 år Ikke på valg  

    



 

 
 
 
 

 2021 År Merknad 
Kontrollutvalg   

Medlem Marit Klungen 1 år OK
Medlem Anne Margrethe Våg 1 år OK
Vara Bjørg Fladset 1 år NY
    

Valgkomite   
Skal velges på årsmøtet. Innstilling fra 
styret

Medlem Ingrid Settemsdal 1 år På valg, 
Medlem Line Ormset 1 år På valg
Medlem Mats Torset 1 år på valg
 Vara Trine Ulfsnes 1 år På valg

 
 
 

 Løypekjørere   Løypekjørere velges av gruppen 
    Ole Tom Neraas 2 år
   Einar Vaag 2 år  
   Thomas Nedresæter 2 år  
   Kjell Petter Lien 2 år  Går ut
   Geir Magne Vaag 2 år  Går ut
   Torkil Sagli 2 år  Går ut

 

 
 
 

 
 
 
 
  



 

Årsmelding 2020 - Hovedstyret  
 
Hovedstyrets sammensetning 
Leder:    May Renate Settemsdal 
Nestleder:   Kjetil Ås 
Styremedlemmer:  Ingvar Våg 

Mats Langtinn  
Ronja Eikeset  

 
Styremøter 
Det er i året 2020 avholdt 8 styremøter og 64 saker er behandlet.  
 
Medlemmer  
Pr 31.12.2020 hadde Aure Idrettslag 560 medlemmer, mot 550 i 2019. Det vil altså si en økning på 10 
medlemmer. Vi ser det som veldig positivt at vi har klart å øke medlemstallet i et år med 
unntakstilstand pga korona. 

 
Ny daglig leder 
Den 1.mars starta Ella Ekren i jobben som daglig leder i Aure IL. Det ble ei veldig spesiell tid å starte 
opp på, men hun har kommet godt i gang med både normale arbeidsoppgaver og koronarelaterte 
arbeidsoppgaver.  

 
Annerledesåret 2020 
Året 2020 ble et spesielt år da koronakrisen ble reel 12. mars. Det vi kjente som normalt har ikke vært 
som før siden, og året har gått med til å tilpasse seg situasjonen og til enhver tid gjeldende 
retningslinjer, og å opprettholde mest mulig aktivitet i tråd med det.  
 
Mye var usikkert i starten, og for å være føre-var vedtok hovedstyret å stanse treninger, kamper og 
andre arrangementer en periode for å få bedre oversikt. Noen dager senere fulgte regjerninga opp 
med å stenge ned det meste i Norge. Gradvis kom vi i gang med aktivitet igjen, og gruppene har vist 
imponerende evne til å gjennomføre trygge treninger, kamper, reiser og arrangement.  
 
Som ett av våre tilpassa koronatiltak var vi med på samarbeidsprosjektet “Glad sommer i Aure”, 
sammen med Aure Frivilligsentral og Kyststreif, noe som ble populært for kommunens barn og unge. I 
tillegg til fotballgruppas “Balldag” og Tur og trim gruppas “Turdag” ble det i regi AIL arrangert 
sykkeldag i Foldfjorden. 
 
Aure IL har vist seg som en robust organisasjon, også gjennom koronakrisa. Trenere, ildsjeler og 
ressurspersoner i laget har stått på for å klare å opprettholde mest mulig aktivitet i laget. Det ble også 
en opptur da den nye løypemaskina ble levert i oktober 2020. Vi er også utrolig takknemlige for at vi 
har trofaste sponsorer og samarbeidspartnere som har stilt opp for oss minst like mye som før 
koronaen.  
  



 

Fotball 
 
I tillegg til grunnoppgåvene med å leggje til rette for treningar og seriespel har Fotballgruppa arrangert 
tre tilleggsarrangement.  
I juli arrangerte vi ein Bailldag på Aure Stadion, 19.september arrangerte vi Sparebank 1 Nordvest-
cup for dei yngste årsklassane våre, avslutningsvis arrangerte Fotballgruppa ei utandørs 
fotballavslutning for barnefotballaga våre frå Miniknøttar opp til Gutar 11, medan Gutar 13 hadde eiga 
avslutning med matservering og pokalutdeling. 
 
Fotballgruppa er nøgde med at vi fekk gjennomført tre arrangement i tillegg til seriespel for tre lag det 
siste halvåret. Mange lag heldt og treningsmengda godt oppe trass i koronarestriksjonane, medan 
andre lag fekk ein sesong som vart altfor kort dessverre.  
 
I år hatt aktivitet på seks ulike lag: Gutar 13, Gutar 11, Minigutar, Minijenter, Knøttar og Miniknøttar. 
Gutar 13 deltok i 7’er-seriespel i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Gutar 11 deltok for første gong i 
seriespel i eigen krets, og det med to lag. Alle tre laga var nøgde med seriespelet, sjølv om 
reiselengda for Gutar 13 var i lengste laget. Minigutar, Minijenter, Knøttar og Miniknøttar er dei fire 
laga med flest deltakarar, og laga er inndelt både etter årsklasse og kjønn. Dei fire yngste 
aldersklassene har i tillegg til faste treningar (for mange berre i haust) vore med på ulike cupar for å få 
kamptrening. I tillegg til alle spelarane våre har i alt 24 vaksne vore engasjerte som trenarar, 
hjelpetrenarar og lagleiarar, og mange foreldre har stilt som sjåførar og med dugnadsinnsats på 
arrangement i løpet av året.  
 
Vi rettar ein stor takk for all den frivillige innsatsen som ytast i gruppa. 
 
 
Håndball 
 
Det ble gjennomført 12 styremøter i 2020. Dette er et unormalt høyt antall, men med 
rammebetingelser som har vært i stadig endring gjennom hele året pga COVID-19 
 
Håndballskolen ble avlyst grunnet usikkerheten rundt koronakrisen, men håndballgruppa håper på å 
gjennomføre en lokal variant i 2021. I sesongen 2020/21 er fem lag fordelt slik: Mini, J11, G11, J12 
og J14. Fire lag spiller i Trønderenergiserien – J11, G11, J12, og J14.  

Treninger og seriespill ble stoppet i perioden mars-juni 2020 før vi fikk startet opp treninger igjen i 
juni. Det ble gjort et veldig godt arbeid i håndballgruppa, i samarbeid med Arild Raanes, for å få til 
å åpne treningene igjen såpass tidlig. Med enorm innsats fra trenere, lagledere, spillere og 
arenasjef fikk vi gjennomført treninger i perioden etter sommerferien og frem til jul også.  

Den første hjemmekamphelga ble gjennomført med svært begrenset publikum (maks 50 i hallen 
unntatt spillende lag), men etter det ble alle hjemmekamper gjennomført uten publikum, og inntekter 
fra hjemmekampene har derfor uteblitt.  
G11 valgte å kansellere siste del av sine kamper, mens jentelagene gjennomførte alle sine kamper 
før jul.  
 
Det var stadig endringer i serien og både hjemme- og bortekamper ble flyttet/kansellert på kort 
varsel. 
Ca. 100 jenter og gutter har vært aktivt med på håndball denne sesongen, som er samme antall 
spillere som forrige sesong. Håndballgruppa har spillere fra alle deler av kommunen i aktivitet, fra 
Nordlandet i nord til Tustna i sør.   



 

Ski og friidrett 
 
Gruppen har ansvar for aktiviteter både sommer og vinter.  

Løypekjørergjengen kjører i turnus, er inndelt i 3 lag. Den nyanskaffede løypemaskina fungerer 
utmerket!   

Telenorkarusellen (barn i løypa) ble en suksess med over 100 barn på ulike ukedager og skirenn på 
Austli og Dromnes. Aurdalsrennet gikk av stabelen under greie forhold, men kun med lokal deltaking 
under 20 år pga smittevern.  

Klakkrennet ble avlyst pga smittevern. Tinestafetten gikk av stabelen i mai med KIL som arrangør i 
anledning åpninga av ny hall på Kyrksæterøra. Lag fra skolene i Aure, Smøla og Hemne deltok.  

Ola Åsbøs minneløp ble arrangert for 31. gang 23. mai med god deltaking, smittevern tatt i 
betraktning. Det årlige banestevnet i friidrett ble avlyst pga smittvernrestriksjoner.  

Fonna opp ble avlyst på grunn av lite påmeldte.Gruppa har oppført skilting av tur- og skiløyper samt 
infotavle på Austli, gjort vedlikehold i lysløypa.  

 
Spinning 
 
Vårsesongen starta 6. januar og var planlagt å vare ut mai. Programmet hadde 8 treninger 
fordelt på 7 instruktører. To nye timer var kommet på plakaten, dans til latinamerikanske 
rytmer og yoga. Dette førte til en del nye medlemmer som ikke hadde vært med tidligere. 
Medlemstall for vårsesongen lå på rundt 35-40. Men så kom covid 19 og satte en brå 
stopper for treningene etter knapt halvkjørt sesong.  

Høstsesongen starta opp 31. august med litt mindre program enn normalt. Flere faste 
instruktører kunne ikke starte pga. usikkerheten rundt pandemien.  

Etter hvert fikk vi på plass 3 timer med yoga, 3 spinningtimer og 1 time pulsstep i 
timeplana. Treningene gikk helt fram til juleferien, men med covid 19-restriksjoner. 
Medlemstall ca. 25.  

 
Det har vært et mål å få flere faste medlemmer. Starten på året var veldig positiv. Nye 
timer på programmet ga høyere medlemstall med flere nye medlemmer. Covid 19 kom 
12. mars og ødela siste halvdel av vårsesongen. Høsten ble svært begrensa pga. 
pandemien, men treningsprogrammet rulla og gikk hele sesongen, med trofaste 
medlemmer. 
 
 
 
 
 
  



 

Turn 
 
Innkjøp av ny landingsmatte og multitrainer ble besluttet sent i 2019. Levert og tatt i bruk tidlig i 2020. 
En mykere landingsmatte ble godt mottatt av store og små barn.  
Treninger startet opp som normalt i januar med nærmere 60 barn fordelt i alderen 2-15 år. Som all 
annen aktivitet ble turntreningene stoppet i mars og det ble ikke startet opp igjen med trening før i 
september, dette etter anbefalinger fra regjeringen og Norges gymnastikk og turnforbund.  
 
Før oppstart av aktivitet i september ble det utarbeidet smittevernplan, som ble godkjent av 
hovedstyret i Aure IL. Alle treninger har egen smittevernansvarlig, og gruppen har utarbeidet egen 
instruks for dette. Vask av utstyr og kontaktflater utføres mellom hver gruppe. Treningstidene er 
justert for å ha tid til vasking og unngå trengsel i gangen. 
 
For enklere organisering og for å ivareta behovet for registrering av deltakere på trening har gruppen 
innført bruk av Spond. 
Deltakelsen har vært veldig bra også dette året. Vår- og høstsemesteret 2020 har det deltatt ca 60 
barn, noen har vært med helt siden oppstarten av turn høsten 2017 men også en god del nye 
deltakere. 
Grunnet pågående pandemi ble det ikke gjennomført turnoppvisning til jul.  
 
Tur og trim  
 
Grunnet koronapandemien har det vært mindre aktivitet i gruppa, men aktivitet har det også vært.  
4 fjell er et samarbeid med alle idrettslagene i kommunen. Det er stor interesse og deltakelse på 
denne aktiviteten og til tross for korona var det bare en liten nedgang i antall deltagere. Det var 277 
som leverte inn deltagerbevis av de 434 som hadde kjøpt. Vi hadde 25 års jubileum og derfor hadde 
vi de vanlige 10 toppene og 15 ekstra topper. Det var 65 deltagere som hadde gått på alle 25 toppene 
og 142 som hadde gått på 10 topper.  

Turkonkuransen Bergsfjellet rundt ble arrangert første uka i juni for 41. år på rad. Det var restriksjoner 
i forhold til smittevern og man valgte å spre deltagelsen over en uke for at man ikke skulle samle 
mange på samme sted. Vi la ut kode på turen som deltagerne måtte sende inn til Tur og Trim for å 
registrere gjennomført turkonkurranse. Det var 35 deltakere.  

Vi har stor oppslutning om de 15 trimpostene våre tidlig i oktober og foretok trekking deretter. De 
heldige har fått hvert sitt krus med logoen til Aure il.  

Skihytta er en populær samlingsplass om vinteren. Frem til mars var det fine forhold og åpen skihytte. 
Fra mars ble skihytta stengt. Vi arrangerte familiedag i skihytta 9 august i samarbeidprosjektet «Glad 
sommer i Aure». Det ble arrangerte tur til Pikfjellet natursti og vi hadde en innføring i kart og kompass. 
Det ble servert lapskaus, pølse i brød, saft og kaffe. Det var godt oppmøte. 
 
 
  



 

Anlegg og utstyr 
 
Et enstemmig årsmøte i 2020 gikk inn for kjøp av ny løypemaskin, og i oktober ble den nye maskina 
levert på Austli. Antra tok etter avtale den nye maskina i innbytte. Nymaskina er kommet i bruk, og 
virker å fungere meget godt. 
I 2020 ble det utført en liten utbedring av utkjøringa fra skibasen mot lysløypa. Seniorgruppa har også 
rydda skog og kratt i deler av løypenettet 
 
 
 
Toppidrettsveka 

Vanligvis pleier Toppidrettsveka i Aure å være en gedigen folkefest. I år ble det ikke sånn ettersom 
koronaviruset gjorde at vi ikke kunne invitere publikum til arrangementet. Likevel klarte vi å få til et flott 
arrangement som ble en kjempesuksess på NRK. Hele sprinten på Aure gikk live på NRK. Under 
sprinten på Aure fulgte 451.000 TV-tittere arrangementet, det er en seerandel på 50%. 

Toppidrettsveka 2020 skulle egentlig være en blåkopi av Toppidrettsveka 2019. Men på grunn av 
Covid-19 måtte alt endres. Lenge var det også usikkert om var mulig å få til rulleskiarrangement i år, 
men gode smittevernplaner og sporty innstilling fra frivillige gjorde at det ble mulig. 
Breddearrangementet Opptur Brekka måtte utgå, det samme måtte Aure-Brekka som på et vis er 
varemerket for Aure. Det vi sto igjen med var sprinten i sentrum, spesialtilpassa smittevernsituasjonen 
og løperne inndelt i korridorer. 

Aure IL sine frivillige tok alle nye problemstillinger på strak arm, leste seg opp på smittevernplanen og 
leverte til punkt og prikke. Det er veldig imponerende å se den arrangementskompentansen denne 
grupperinga har tilegnet seg gjennom flere år. Mange er også med og arrangerer både på Hitra og i 
Trondheim. 

Selv om to konkurranser ble til en konkurranse opprettholdt Norway Events summen i kontrakten slik 
at Aure IL fikk 160 000 kr for leveransen under Toppidrettsveka i år. Dette er ei viktig inntektskilde for 
Aure IL. 

Igjen må vi rette en stor takk til alle frivillige som var med og sørga for et vellykka arrangement, og at 
det ble ny seer-rekord på TV fra Aure. 

 
Frivilligheten 
 
Annerledesåret 2020 har ført til andre og flere arbeidsoppgaver, også frivilligheten har kjent på det. 
Restriksjoner og smitteverntiltak har gitt alle ekstra utfordringer og logistikk rundt gjennomføringer av 
aktiviteter både innendørs og utendørs. Dette har vært et krevende arbeid. Trenere, lagledere, 
frivillige, foreldre og barna som har deltatt i aktiviteter har tilpassa seg, bretta opp ermene og gjort det 
beste ut av situasjonen. Hovedstyret takker alle sammen som har bistått til muligheter i ei spesiell tid. 
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Vedlegg 1) Årsmeldinger - gruppene 
 
ÅRSMELDING 2020 
 
FOTBALLGRUPPA    - AURE IL 
 
Samansetting av gruppa: 
Leiar: Tore Johannes Finset 
Styremedlem: Nina Skipnes 
Styremedlem: Kjartan Sletta 
Styremedlem: Vegard Ulfsnes 
Styremedlem: Marit Strømmen 
Styremedlem: Inger Tøndel 
Varamedlem: Rita Ormbostad 
 
 
Arbeidet i gruppa 
Fotballgruppa skal hovudsakleg arbeide for å leggje til rette for at flest muleg barn og unge i Aure får 
eit tilbod om å spele fotball i organisert form. Å skaffe trenarar og lagleiarar samt påmelding av lag 
innan fristar sett av kretsen er ein del av gruppa sitt ansvar. Fotballgruppa utarbeider retningsliner og 
har det økonomiske ansvaret for aktiviteten i gruppa. Fotballgruppa jobbar aktivt for å skaffe midlar til 
drift av gruppa i form av ulike arrangement. I annerleisåret 2020 har vi berre fått gjennomført ein av 
dei tradisjonelle cuparrangementa våre. Arbeidet med sportsleg plan er framleis ikkje ferdigstilt, men 
målet er å sluttføre plana til seriestart 2021. 
 
Styremøte 
Det er gjennomført sju styremøte og 40 saker er behandlet. Rita Ormbostad gikk ut som fast medlem 
av styret etter to år, og står no som varamedlem for eitt år. Inger Tøndel og Nina Skipnes blei valt inn 
for to år, medan Vegard Ulfsnes blei attvald for eitt år. Tore J. Finset heldt fram som leiar i gruppa 
utan å vere valt for ein ny periode. Øivind Bugge tok attval som Bygdacupansvarleg for eitt år. 
 
Spesielle oppgåver 
I tillegg til grunnoppgåvene med å leggje til rette for treningar og seriespel har Fotballgruppa arrangert 
tre tilleggsarrangement.  
 
I juli arrangerte vi ein Bailldag på Aure Stadion som eit gratistilbod for born og unge i kommunen. Vi 
hadde med oss mange ungdommar som instruktørar og hadde ei postløype med fokus på leik og 
moro med ball i føtene. Arrangementet var godt besøkt og vi fekk mange positive tilbakemeldingar i 
etterkant. 
 



 

19.september arrangerte vi Sparebank 1 Nordvest-cup for dei yngste årsklassane våre. I år hadde vi 
færre klassar enn tidlegare i tillegg til fleire justeringar i samband med gjeldande koronarestriksjonar. 
Like fullt vart det ein flott fotballaurdag med besøk frå naboklubbar. 
 
Avslutningsvis arrangerte Fotballgruppa ei utandørs fotballavslutning for barnefotballaga våre frå 
Miniknøttar opp til Gutar 11, medan Gutar 13 hadde eiga avslutning med matservering og 
pokalutdeling. 
 
Fotballgruppa er nøgde med at vi fekk gjennomført tre arrangement i tillegg til seriespel for tre lag det 
siste halvåret. Mange lag heldt og treningsmengda godt oppe trass i koronarestriksjonane, medan 
andre lag fekk ein sesong som vart altfor kort dessverre. Vi tek med oss erfaringane og evalueringane 
frå 2020 vidare til neste fotballsesong. 
 
 
Aktivitet 
I tillegg til cupen som vi årleg arrangerer har vi i år hatt aktivitet på seks ulike lag: Gutar 13, Gutar 11, 
Minigutar, Minijenter, Knøttar og Miniknøttar. Gutar 13 deltok i 7’er-seriespel i Nordmøre og Romsdal 
Fotballkrets. Gutar 11 deltok for første gong i seriespel i eigen krets, og det med to lag. Alle tre laga 
var nøgde med seriespelet, sjølv om reiselengda for Gutar 13 var i lengste laget. Minigutar, Minijenter, 
Knøttar og Miniknøttar er dei fire laga med flest deltakarar, og laga er inndelt både etter årsklasse og 
kjønn. Dei fire yngste aldersklassene har i tillegg til faste treningar (for mange berre i haust) vore med 
på ulike cupar for å få kamptrening. I tillegg til alle spelarane våre har i alt 24 vaksne vore engasjerte 
som trenarar, hjelpetrenarar og lagleiarar, og mange foreldre har stilt som sjåførar og med 
dugnadsinnsats på arrangement i løpet av året. Vi rettar ein stor takk for all den frivillige innsatsen 
som ytast i gruppa! 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Hovudmålsettinga fotballgruppa held seg til er aktivitet. Vi vurderer 2020 som eit år eit stykke unna 
målsetjinga på vårparten, medan vi er godt nøgde med aktivitetsnivået på hausten. Vi er glade for at 
fleire av laga våre deltok på eigen cup og/eller andre cupar. Vi har mange aktive i de fire yngste 
årsgruppene, men vi har et stort ønske om fleire jentelag og fleire lag i de eldste årsklassane. Denne 
sesongen såg vi nok ein gong at spelarar frå Gutar 14 frå 2019 drog til nabokommunar for vidare spel. 
Når det gjeld spelarar på høgt nivå, har vi hatt spelarar på samlingar med NEAS-akademiet, og dette 
er ei spissing mot å få spelarar på høgare nivå. Gledeleg var det og at to trenarar frå akademiet kom 
til Aure og gjennomførte trening med Gutar 11 og Gutar 13 i desember. 
 
Økonomi 
Budsjettet for 2020 har vore krevjande å halde seg til. To cuparrangement lot seg ikkje gjennomføre 
utifrå gjeldande koronareglement i tillegg fekk vi ikkje KBK-kamp med inntekter frå loddsal. Det gav 
langt lågare inntekter enn vi såg føre oss. Utgiftsmessig var det naturleg nok færre utgifter til både 
eigne arrangement og til kontingentar og avgifter. Vi i Fotballgruppa ser for oss ein ny fotballsesong 
med restriksjonar, men fotballhausten 2020 har gitt gode erfaringar med korleis vi kan møte både 
praktiske og økonomiske utfordringar i fotballsamanheng. 
 
 
Aure, 26.januar 2021 
 
Godkjente signaturer elektronisk grunnet covid-19: 
 

 
 
Tore Johannes Finset  

 
 
Kjartan Sletta

 
 
Nina Skipnes 



 

Leiar Medlem Medlem

 
 
Vegard Ulfsnes 
Medlem 

 
 
Marit Strømmen 
Medlem

 
 
Inger Tøndel 
Medlem

 
 
 
 
ÅRSMELDING 2020  

HÅNDBALLGRUPPA - AURE IL  

Gruppens sammensetning:  
Leder: Mats Langtinn  
Medlemmer: Ragnhild Elise Næss  
Medlemmer: Ingeborg Johnsrud Dyrnes  
Medlemmer: Randi Stormyr  
Medlemmer: Bjørn Georg Guldstein  
Medlemmer: Hege Romundset  
Medlemmer: Marte Lindaas Ulfsnes  

Gruppens visjon og målsetning:  
Aure IL Håndball sin visjon er "Håndball for alle".   
Håndballgruppa skal legge til rette for at håndballspillere i Aure IL håndball skal oppleve: 
TRIVSEL – UTVIKLING – TRYGGHET.   
Hovedmålene er;  
- Alle som ønsker å spille håndball i Aure IL skal få anledning til det.   
- Alle skal få et godt sportslig tilbud.   
- Alle skal oppleve et trivelig, utviklende og trygt miljø når de er på håndballtrening og 
håndballkamper.  

Gruppens arbeid:  
Styremøter  
Det ble gjennomført 12 styremøter i 2020. Dette er et unormalt høyt antall, men med 
rammebetingelser som har vært i stadig endring gjennom hele året pga COVID-19 har styret hatt 
jevnlige møter på Teams for å holde hverandre oppdatert, samt sørge for at vi har et  best mulig 
tilbud iht retningslinjene til enhver tid.  

Spesielle oppgaver  
Håndballgruppa skal primært arbeide for å legge til rette for at flest mulig barn og unge i Aure får et 
tilbud om å spille håndball i organiserte former. Det å skaffe trenere, hjelpetrenere og lagledere er en 
del av dette. Likeså påmelding av lag i henhold til fastsatte friste.  

Det ble avholdt et trener/lagledermøte i 2020 rett før oppstart av treninger i juni for å 
gjennomgå den sportslige plana vår, samt gjennomgå retningslinjene for oppstart av 
treninger.  



 

På grunn av restriksjonene og usikkerheten knyttet til COVID-19 så vi oss nødt til å 
kansellere håndballskolen som var planlagt gjennomført i august. Vi håper å kunne 
gjennomføre en mer «lokal» variant i 2021 hvis retningslinjene tillater det.  

På grunn av COVID-19 har vi ikke prioritert å gjennomføre flere møter med trenere og 
lagledere i 2020. 
 
Aktivitet  
I sesongen 2020/21 er fem lag fordelt slik: Mini, J11, G11, J12 og J14.  
Fire lag spiller i Trønderenergiserien – J11, G11, J12, og J14.   

Naturlig nok har koronasituasjonen gjort sesongen svært uforutsigbar når det gjelder 
seriespill, og ingen cuper har vært gjennomført.  

Treninger og seriespill ble stoppet i perioden mars-juni 2020 før vi fikk startet opp treninger igjen i 
juni.   
Det ble gjort et veldig godt arbeid i håndballgruppa, i samarbeid med Arild Raanes, for å få til å åpne 
treningene igjen såpass tidlig.  

Etter sommerferien startet treningene opp igjen som planlagt, men rammebetingelsene var i stadig 
endring. En enorm vilje og innsats fra trenere, lagledere og spillere førte til at vi hadde treningstilbud 
helt frem til juleferien – hvor Aure Arena ble stengt til over nyttår. Det ble gjennomført både hjemme- 
og bortekamper i samme periode, hvor smitteverntiltak ble veldig godt ivareatt av alle lag. Den første 
hjemmekamphelga ble gjennomført med svært begrenset publikum (maks 50 i hallen unntatt 
spillende lag), men etter det ble alle hjemmekamper gjennomført uten publikum, og inntekter fra 
hjemmekampene har derfor uteblitt.  
G11 valgte å kansellere siste del av sine kamper, mens jentelagene gjennomførte alle sine kamper 
før jul.  
Det var stadig endringer i serien og både hjemme- og bortekamper ble flyttet/kansellert på kort 
varsel.  

Januar 2021 startet med innstramming av nasjonale retningslinjer og treninger og kamper ble igjen 
avlyst.19. januar ble det igjen åpnet for treninger, mens kampvirksomhet fortsatt er utsatt inntil videre.  

Vi har i januar 2021 meldt G11, J11, J12 og J14 på Okea-cup i Kristiansund i april. Om og i hvilket 
format denne cupen eventuelt blir gjennomført vet vi ikke, men for barnas del håper vi denne blir 
realisert. Smittevernhensyn vil selvsagt veie tungt for om vi velger å delta eller ikke, skulle cupen bli 
arrangert. Som alltid vil vi arrangere foreldremøte forut for cupen for å diskutere dette.  

I tillegg til trening og kamper har det vært fokus på aktiviteter for å styrke samhold og det sosiale 
på hvert lag:  
- Alle lag fikk mulighet til å gjennomføre en samling ifm oppstart av sesongen og J11, J12 og J14 
benyttet alle dette tilbudet.   
- Avslutninger for de ulike lagene før juleferien i Arenaen.  

Ca. 100 jenter og gutter har vært aktivt med på håndball denne sesongen, som er samme antall 
spillere som forrige sesong. Håndballgruppa har spillere fra alle deler av kommunen i aktivitet, fra 
Nordlandet i nord til Tustna i sør.  



 

Samarbeid med fotballgruppa i forhold til sesonginndeling ble i år utfordrende med endringer i 
seriegjennomføring både for håndball og fotball. I tillegg ble det fint vær til jul og fotballtreninger for 
de minste barna fortsatte derfor frem til jul. Dette gjorde det utfordrende å  
starte med håndball for de minste, men vi kom i gang etter høstferien.  

Det er viktig at vi klarer å koordinere dette enda bedre neste år både for oss i håndballen og for 
fotballgruppa.  

Trenersituasjonen i 2020 har vært utfordrende, men vi har gode og engasjerte trenere på alle lag med 
unntak av 1. og 2.klasse. Der lyktes vi ikke med å starte opp tilbudet i 2020 da vi ikke har trenere og 
lagledere. Vi har annonsert etter trenere både via Facebook, hjemmesidene våre, via 
«jungeltelegrafen» og oppsøkende virksomhet uten å lykkes dessverre.  
Dette må vi jobbe videre med inn mot sesongen 2021/22.  

Økonomi  
I 2020 har håndballgruppa hatt en netto utgift på 121 KNOK. Budsjett for 2020 var på 237 
KNOK.   

 

Aure, 10.03.2021  

Godkjente signaturer elektronisk grunnet covid-19:  

 
 
Mats Langtinn 
Leder 

 
 
Hege Romundset 
Nestleder

 
 
Bjørn Georg Guldstein 

 
 
Ragnhild Elise Næss 
 

 
 
Ingeborg Johnsrud Dyrnes 
 

 
 
Randi Stormyr 

 
 
Marte Lindaas Ulfsnes 
 

  

 

 

 

 
  



 

ÅRSMELDING 2020 
SKI- OG FRIIDRETTSGRUPPA    -  AURE IL 
 
Gruppemedlemmer 
Line Ormset, Trygve Hauge, Olav Eines, Kåre Grønbech (leder) og Kjetil Hestsveen (vara) 
 
Styremøter 
Det er avholdt 2 styremøter i perioden og behandlet saker i forhold til arrangementer og drift av 
gruppas aktiviteter. I tillegg har medlemmene deltatt i ulike interne prosjektgrupper og andre 
prosesser i laget. 

Gruppens arbeid   
Gruppen har ansvar for aktiviteter både sommer og vinter.  

● Løypekjøring 
Løypekjørergjengen kjører i turnus, er inndelt i 3 lag og har bestått av Torkild Sagli (leder), 
Thomas Nedresæter, Ole Tom Neraas, Geir Magne Vaag, Kjell Petter Lien og Einar Vaag. En del 
tekniske utfordringer har det vært, men løypekjørerne har utført reparasjoner og påkostninger 
fortløpende med stor innsats og tidsbruk.  

● Telenorkarusellen (Barn i løypa) 
”Barn i løypa” ble en suksess, med over 100 barn som på ulike ukedager lekte seg på ski og fikk 
skiglede. Det ble også flere karusellrenn, på Austli og Dromnes. Aktiviteten ble igjen glimrende 
organisert av Vegard Ulfsnes og Marte Lindaas. 

 
● Aurdalsrennet 

Aurdalsrennet gikk av stabelen under greie forhold, men kun med lokal deltaking under 20 år pga 
smittevern. 

● Klakkrennet 2021 
Klakkrennet ble i samråd med KIL bestemt avlyst pga nasjonale føringer for smittevern.  

 
● Tinestafetten 

Stafetten gikk av stabelen i mai med KIL som arrangør i anledning åpninga av ny hall på 
Kyrksæterøra. Lag fra skolene i Aure, Smøla og Hemne deltok. 

● Ola Åsbøs minneløp 
ble arrangert for 31. gang 23. mai med god deltaking, smittevern tatt i betraktning. 
  

● Friidretts-stemne  
Det årlige banestemnet i friidrett ble avlyst pga smittvernrestriksjoner. 

 
● Fonna opp 

Ble avlyst dagen før pga for lite påmelding (5 stk). 
 
Spesielle oppgaver  
● Ny løypemaskin er anskaffet og tatt i bruk. Fungerer utmerket. 

 
● Andre oppgaver og prosjekter med aktivitet 

 
‐ Skilting av tur- og skiløyper inkl infotavle på Austli 
‐ Det er utført skifte av pærer og defekte armaturer i lysløypa 



 

‐ Det ble gjort forsøk på å få utført utvendig vedl.hold av skibasen, men det er utsatt til 2021. 

 

Aktivitet 
Skisesongen 2020: 
Ingen deltakere i regionale/nasjonale renn pga smittevern.  
 
 
Friidrettssesongen 2020: 
Kristoffer Sagli satte ny løyperekord på Ola Åsbø minneløp, sprang to 800m på 1,54, den ene til 
bronse i junior-NM. Deltok også sammen med Mathias Lillehagen i flere andre nasjonale og regionale 
konkurranser med gode resultater. Mathias slet med sykdom høsten 2019 og 2020 ble preget av det. 
Begge utøvere er nå i full trening og klare for en god sesong 2021. 
  
Trening  
Ski- og friidrettsgruppa har fast trening på mandager gjennom hele året.  Dette er en fast aktivitet som 
har eksistert uten opphold siden høsten 2005. Det trenes som regel ulik løping utendørs i 45 minutt 
før det avsluttes med 45 minutter styrke og spenst innendørs i Aure Arena. Det er stort sett mellom 20 
og 30 deltakere hver gang. Det består av barn/ungdommer fra 10 år og oppover. I tillegg er det en del 
voksne som fast er med og trener. Trenere i år har vært Ole Tom Neraas, Line Ormset, Håvard Sagli 
og Erik Vullum. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Aktiviteten i gruppa har tatt seg opp de siste par årene. Spesielt gjelder dette i aldersbestemte klasser 
på sommertid. Kristoffer har hevdet seg i norgestoppen i sin klasse, men også bak disse er det flere 
som presterer godt.     

Aure, 17. mars 2021 

Godkjente signaturer elektronisk grunnet covid 19: 

 
 
Kåre Grønbeck 
Leder 

 
 
Kjetil Hestsveen 
Vara

 
 
Line Ormset 
Medlem

 
 
Trygve Hauge 
Medlem 

 
 
Olav Eines 
Medlem

 

 

 

 

 
 
 



 

ÅRSMELDING 2020 
 
TURN-GRUPPE - AURE IL 
 
Gruppens sammensetning 
Leder: Ingrid Bones Kjørsvik 
Medlem: Jannicke Schei Stornes 
Medlem: Trude Spjøtvold 
Medlem: Mats Torset 
Medlem: Mari Bernhardsen 
 
Gruppens arbeid 
 
Gruppemøter 
Det er avholdt 4 gruppemøter hvor 10 saker er behandlet. Saker som ble brukt mest tid på var 
smittevernplan, organisering av trening med strenge tiltak og instruks til smittevernansvarlig på 
trening. I tillegg har gruppen innført bruk av Spond. 
 
Spesielle oppgaver 
Innkjøp av ny landingsmatte og multitrainer ble besluttet sent i 2019. Levert og tatt i bruk tidlig i 2020. 
En mykere landingsmatte ble godt mottatt av store og små barn.  
Treninger startet opp som normalt i januar med nærmere 60 barn fordelt i alderen 2-15 år. Som all 
annen aktivitet ble turntreningene stoppet i mars og det ble ikke startet opp igjen med trening før i 
september, dette etter anbefalinger fra regjeringen og Norges gymnastikk og turnforbund.  
 
Før oppstart av aktivitet i september ble det utarbeidet smittevernplan, som ble godkjent av styret i 
Aure IL. Alle treninger har egen smittevernansvarlig, og gruppen har utarbeidet egen instruks for 
dette. Vask av utstyr og kontaktflater utføres mellom hver gruppe. Treningstidene er justert for å ha tid 
til vasking og unngå trengsel i gangen. 
 
For enklere organisering og for å ivareta behovet for registrering av deltakere på trening har gruppen 
innført bruk av Spond.  
 
Aktivitet  
 
Turntrening i Nordlandet idrettshall hver onsdag, fordelt på tre grupper.  
 
Gruppe 1, Gymlek:  2016-2018 barn.   
Gruppe 2, IG1:  2012-2015 barn.  
Gruppe 3, IG2:  Fra 2011 og eldre.  
 
Tidspunkt for treninger: 
Gruppe 1 kl 17:00-17:40, gruppe 2 kl 17:50-18:35, gruppe 3 kl 18:45-19:45. 
 
Organisering på turntrening: 
 
Instruktør: Ingrid Bones Kjørsvik har vært instruktør på alle tre gruppene. Jannicke Schei Stornes og 
Jorid Mellingsæter har vært stedfortredere. 
 
Hjelpetrenere 
 
Gruppe 2 (IG1): 
Jannicke Schei Stornes 



 

Ellen Kjørsvik 
Jorid Mellingsæter 
Berit Hafsaas 
Agnete Dromnes 
 
Gruppe 3 (IG2): 
Ann Kristin Kjørsvik 
Berit Hafsaas 
Ellen Kjørsvik 
Jorid Mellingsæter 
Jannicke Schei Stornes 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Deltakelsen har vært veldig bra også dette året. Vår- og høstsemesteret 2020 har det deltatt ca 60 
barn, noen har vært med helt siden oppstarten av turn høsten 2017 men også en god del nye 
deltakere. 
Grunnet pågående pandemi ble det ikke gjennomført turnoppvisning til jul.  
 
Gruppen hadde planer om å få gjennomført kurs for to deltakere høsten 2020, men dette ble 
kansellert. Det har ikke vært satt opp tilbud om nye kurs. 
 
Økonomi 
Aure IL bestilte landingsmatte og multitrainer til ca 35.000,- etter godkjenning av styret i desember 
2019, utstyret ble tatt med i budsjettet for 2020. Turngruppen hadde, basert på erfaringstall, 
budsjettert inntekter på nærmere 50.000,-, men grunnet Covid-19 har gruppen ikke hatt inntekter 
gjennom året. Budsjetterte investeringer var ca 50.000, men det ble valgt å ikke investere i ytterligere 
utstyr i 2020 da gruppen ikke bidro med inntekter. Gruppen leverer totalt et avvik på budsjettet med ca 
25.000,-. 
 
Kjørsvikbugen, 18.03.21 (kun elektronisk signatur grunnet Covid 19) 
 
Godkjente signaturer elektronisk grunnet covid 19: 
 

 
 
Ingrid Bones Kjørsvik 
Leder 

 
 
Mari Bernhardsen 
Medlem

 
 
Jannicke Stornes 
Medlem

 
 
Trude Spjøtvold 
Medlem 

 
 
Mats Torset 
Medlem

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÅRSMELDING 2020  

Aure Spinning - Aure IL  

Styret:  
Leder: Karen Magerøy  
Medlemmer: Berit Torset Ås  

Dag-Bjørn Aundal  
Bodil Stensby  
Ole Bergfald  

Vara: Asgeir Leonhardsen  

Gruppa sitt arbeid:  

Styremøter  
Det er holdt 5 styremøter og 3 møter med instruktørene i 2020.  

Spesielle oppgaver  
Styret hadde nedvask/velvask av lokalene og utstyret den 13. august.  
Det ble en god del ekstra arbeid med å tilrettelegge for trygg trening etter pandemi-
utbruddet. Det er laget smittevernrutiner som ble godkjent av smittevernlege. Ekstra 
renholdsutstyr er innkjøpt, og det er inngått avtale med Rent & Pent om moppevask.  

Aktivitet  
Vårsesongen starta 6. januar og var planlagt å vare ut mai. Programmet hadde 8 treninger 
fordelt på 7 instruktører. To nye timer var kommet på plakaten, dans til latinamerikanske 
rytmer og yoga. Dette førte til en del nye medlemmer som ikke hadde vært med tidligere. 
Medlemstall for vårsesongen lå på rundt 35-40. Men så kom covid 19 og satte en brå 
stopper   
for treningene etter knapt halvkjørt sesong.  

Høstsesongen starta opp 31. august med litt mindre program enn normalt. Flere faste 
instruktører kunne ikke starte pga. usikkerheten rundt pandemien. Etter hvert fikk vi på 
plass 3 timer med yoga, 3 spinningtimer og 1 time pulsstep i timeplana. Treningene gikk 
helt fram til juleferien, men med covid 19-restriksjoner. Medlemstall ca. 25.  

PROGRAM VÅREN 2020 

TID  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  SØNDAG 

16.15  Spinn  
45 min - Hanne 

    

18.00  Yin Yang Yoga  
60 min  

Mai-Linn 

Spinn – 45 min  
Ann Merete 

  

18.30  Pulsstep - 45 min  
Ingrid Anne 

    



 

18.50    Tabata – 30 min 
Ann Merete 

  

19.00   PulsSpinn  
45 min - Øivind 

 Sumba - 45 min  
Nina 

PulsSpinn  
45 min - 

 
 
PROGRAM HØSTEN 2020  

TID  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  SØNDAG 

14.00      Yoga - 60 
min Mai-

Linn 

 

16.15  Spinn  
45 min - 
Hanne 

     

18.00  Yin Yang Yoga  
60 min  

Mai-Linn 

    

18.30    PulsStep – 45 
min Ingrid 

Anne

Power Yoga   
60 min - Elisa 

  

19.00 PulsSpinn   
45 min – 
Øivind 

    PulsSpinn  
45 min –  

Kjersti Marit 

 
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål  
Det har vært et mål å få flere faste medlemmer. Starten på året var veldig positiv. Nye 
timer  på programmet ga høyere medlemstall med flere nye medlemmer. Covid 19 kom 
12. mars og  ødela siste halvdel av vårsesongen. Høsten ble svært begrensa pga. 
pandemien, men treningsprogrammet rulla og gikk hele sesongen, med trofaste 
medlemmer.  

Økonomi  
Framleie av lokalene til Aure kommune/Frisklivssentralen er et positivt 
tilskudd til  økonomien.  
I slutten av mai ble budsjettet revidert.  
Spinninga hadde i 2020 ei inntekt på kr. 76.150, og utgifter på kr. 110.248. Det resulterte 
i et  underskudd på kr. 34.098. Det var budsjettert med et underskudd på kr. 37.000 i 
revidert  budsjett.  

Aure, 28.01.2021  



 

Godkjente signaturer elektronisk grunnet covid-19: 

 
 
Karen Magerøy 
Leder 

 
 
Bodil Stensby 
Medlem

 
 
Ole Bergfald 
Medlem

 
 
Berit Torset Ås 
Medlem 

 
 
Dag-Bjørn Aundal 
Medlem

 

 
 
  



 

ÅRSMELDING 2020  
 
TUR OG TRIM-GRUPPE - AURE IL  
 
Gruppens sammensetning Leder: Siv Hege Stemshaug Medlemmer: Kjell Petter Lien, 
Hanne Hagen, Gro Marie Oldervik, Hilde Leenen  
Vara: Åshild Ulfsnes 
  
Gruppens arbeid  
Styremøter  
Det har vært mindre aktivitet i gruppen på grunn av koronapandemien. Det er avholdt 3 
styremøter. De fleste saker behandles pr mail og på messenger.  
 
Aktivitet  
4 fjell 4 fjell er et samarbeid med alle idrettslagene i kommunen. Det er stor interesse og 
deltakelse på denne aktiviteten og til tross for korona var det bare en liten nedgang i antall 
deltagere. Alle toppene var i år merket med koder istedenfor bok og det fikk vi mange gode 
tilbakemeldinger på. Det var 277 som leverte inn deltagerbevis av de 434 som hadde kjøpt. 
 
Vi hadde 25 års jubileum og derfor hadde vi de vanlige 10 toppene og 15 ekstra topper. Det 
var 65 deltagere som hadde gått på alle 25 toppene og 142 som hadde gått på 10 topper.  
 
Bergsfjellet rundt  
Turkonkurransen ble arrangert første uka i juni for 41. år på rad. Det var restriksjoner i 
forhold til smittevern og man valgte å spre deltakelsen over en uke for at man ikke skulle 
samle mange på samme sted. Vi la ut kode på turen som deltakerne måtte sende inn til Tur 
og Trim for å registrere gjennomført turkonkurranse. Det var 35 deltakere.  
 
Turkart og Trimposter  
Vi har stor oppslutning om de 15 trimpostene våre. Vi byttet ut bøkene rundt 1. oktober og 
foretok trekking deretter. De heldige har fått hvert sitt krus med logoen til Aure il.  
 
Skihytta Skihytta er en populær samlingsplass om vinteren. Frem til mars var det fine forhold 
og åpen skihytte. Fra mars ble skihytta stengt. Salget ble derfor avkortet i år og den gav ei 
inntekt på kr 3040,  
 
Vi arrangerte familiedag i skihytta 9 august i samarbeidsprosjektet «Glad sommer i Aure». 
Det ble arrangerte tur til Pikfjellet natursti og vi hadde en innføring i kart og kompass. Det ble 
servert lapskaus, pølse i brød, saft og kaffe. Det var godt oppmøte  
 
Klatring  
Det siste året har det vært lite aktivitet med klatring pga smittevernrestriksjoner.  



 

Innebandy Det har også her vært lite aktivitet pga smittevernrestriksjoner. 
 
Stikk ut!  
Det er stor interesse for Stikkut. Vi har i år blitt med på Stikkut Ski med en tur opp til skihytta.  
Vi har på grunn av dette fått GPS til løypemaskinen. Antall registrerte turer er 5234 og antall 
deltakere er 1257. Dette er en sterk økning i forhold til 2019 hvor tallene var 3600 registrerte 
turer og 955 deltakere.  
 
Andre punkt  
Vi har hatt et annerledes år på grunn av koronapandemien og de begrensninger det har gitt 
oss i å arrangere turer. Vårt inntrykk er at det har vært mange som har vært ute på tur.  
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål  
Aktiviteten i gruppa har vært redusert det siste året på grunn av pandemien, men til tross for 
den har vi hatt noe aktivitet. Vi har blitt utfordret til å være mer kreative for å få gjennomført 
aktiviteter.  
Økonomi Til tross for mindre aktivitet i gruppen i 2020 hadde vi et overskudd på kr 4720,-kr 
 
Aure, 08.01.2020  
 
Godkjente signaturer elektronisk grunnet covid-19: 

 
 
Siv Hege Stemshaug 
Leder 

 
 
Kjell Petter Lien 
Medlem

 
 
Hanne Hagen 
Medlem

 
 
Gro Marie Oldervik 
Medlem 

 
 
Hilde Leenen 
Medlem

 
 
Åshild Ulfsnes 
Vara

 
 
 
 
 
  



 

Vedlegg 2) Regnskap og budsjett 
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Regnskap 2020, Budsjett 2020/2021

Regnskap Budsjett Budsjett
2020 2020 2021



Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest AS
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Vedlegg 3) Resultatregnskap og balanse 
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Vedlegg 4) Årsberetning fra revisorene i Aure IL  

 
 
 
 



 

Vedlegg 5) Notat om endringer i 
Organisasjonsplan for Aure IL 
 
Punkt 1: Årsmøte og drift av Aure Idrettslag 
Lagt inn korrigert illustrasjon slik at valgkomiteen får riktig oppheng (sto før under 
lederforum), og Aktiv regnskap er endra til Regnskapshuset. 
 
Punkt 6: Håndball 
Lagt inn korrigert illustrasjon. Før sto håndballgruppa med leder, 4 medlemmer og vara. Det 
er endra til leder og 5 faste medlemmer. 
Se side 9. 
 
 
Punkt 7: Ski/friidrett 
Lagt inn tilleggspunkt om ansvar løypekjørerne. Side 12. 

 
 
 

Vedlegg 6) Organisasjonsplan for Aure IL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ORGANISASJONSPLAN FOR 
AURE IDRETTSLAG 

Gjelder for 2021 
 
 
Planen er vedtatt på årsmøte i Aure Idrettslag 26.05.2021. 
Hvert år skal planen ut til høring blant Aure IL sine grupper. Gruppene skal fremlegge planen for 
trenere, tillitsmenn og andre i organisasjonen til Aure IL. På bakgrunn av det blir årsplanen bearbeidet 
og redigert, før den blir lagt frem til bekreftelse på ordinært årsmøte hvert år. 
  
 
Organisasjonsplanens formål: 
- Å organisere klubben slik at de menneskelige og økonomiske ressursene blir utnyttet best mulig. 
- Å øke aktivitet på det sportslige plan. 
- Å ha klare ansvarsforhold og myndighetsforhold i tillitsmannsapparatet. 
- Å bedre den interne og eksterne informasjonsflyten. 
- Å definere utøveransvar og klubbansvar. 
- Å ta vare på, og utnytte klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig 
- Å oppfylle intensjonen i NIFs bestemmelse om barneidrett. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Innholdsfortegnelse: 
 
1. ÅRSMØTE OG DRIFT AV AURE IDRETTSLAG....................................................................... 2 
2. HOVEDSTYRET ........................................................................................................................ 3 
3. DAGLIG LEDER, ARBEIDSUTVALGET OG LEDERFORUM ................................................... 4 
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6. HÅNDBALL ................................................................................................................................ 9 
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8. SPINNING ................................................................................................................................ 13 
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11. UTSENDINGER TIL AURE IDRETTSRÅD .............................................................................. 18 
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13. UTØVERANSVAR, KLUBBANSVAR, UTØVERE PÅ NASJONALT NIVÅ ............................. 19 
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Behandlet siste gang i Hovedstyret i Aure Idrettslag 22.04.2021  

1. ÅRSMØTE OG DRIFT AV AURE IDRETTSLAG 
Organisasjonskartet til Aure Idrettslag blir vedtatt på hvert ordinært årsmøte og organisasjonsplanen 
blir oppdatert etter hvert vedtak. Siste vedtatte organisasjonskart er slik: 
 

 
 
 
 
For å ha stemmerett på Aure IL sine årsmøter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 
måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i 
laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
 
 

 Årsmøtet er lagets høyeste organ og gir hovedstyret i Aure Idrettslag rammene som laget skal 
operere innenfor. Dette gjelder i korte trekk aktivitet, økonomi og organisasjon. 
 

 Kontrollutvalg blir valgt av årsmøtet og rapporterer til årsmøtet. 
 

 Hovedstyret blir valgt av årsmøtet, og består av styrets leder, nestleder, og tre 
styremedlemmer, hvorav minst en bør være gruppeleder. Hovedstyret har ansvaret for driften 
av laget mellom årsmøtene. 
 

 Daglig leder utgjør sammen med Arbeidsutvalget administrasjonen i Aure IL.  
Daglig leder rapporterer til hovedstyret. 

 
 Aktivitetsgruppene har den operative driften av aktivitetstilbudet til laget, også hva angår krav 

til kvalitet og økonomi. 
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2. HOVEDSTYRET  
Hovedstyret drifter Aure Idrettslag mellom årsmøtene ut fra mandat gitt av årsmøtet. 
 
I 2015 vedtok årsmøtet å gi hovedstyret i oppgave å ansette daglig leder som skal ivareta den daglige 
driften, og rapportere til hovedstyret.  
 
HOVEDSTYRETS ANSVAR: 
Følgende ansvarsområder er definert i lagets lov §15: 

 Iverksette årsmøtevedtak og idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
 Lede idrettslagets administrasjon og føre kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de 

for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. Representere idrettslaget utad. 
 Utarbeide instruks til daglig leder med fullmakter og økonomiske begrensninger. 

 
I tillegg er hovedstyret pålagt ansvaret for: 

 Generell intern og ekstern informasjon 
 Samordning av sponsoravtaler 
 Samordning og gjennomføring av sportslig aktivitet og andre aktivitetsplaner 
 Samordning og gjennomføring av arrangement 

 
 
Etter ansettelse av daglig leder er hovedstyrets ansvar det samme, men med den daglige 
driften delegert til daglig leder som rapporterer til hovedstyret. 
  
Hovedstyrets leder er fortsatt den eneste som kan forplikte Aure Idrettslag juridisk og 
økonomisk. 
 
 

 
Hovedstyret sammensetning: 
 
Hovedstyret er sammensatt på følgende måte valgt av årsmøtet. 
 
 
Funksjon:  Valgt som: 
Leder   Leder i hovedstyret 
Nestleder  Nestleder i hovedstyret 
Medlem   Styremedlem 
Medlem   Styremedlem 
Medlem   Styremedlem 
 
 
Minst en av medlemmene bør være gruppemedlem.  
Leder og nestleder bør ha erfaring i ledelse/ styrearbeid.  
Medlemmene bør ha lang fartstid/ bakgrunn i idretten. 
 
Varamedlem til hovedstyret 
Dersom et av hovedstyremedlemmene, i en lengre periode, er forhindret fra å møte til flere styremøter 
innkalles en fra gruppene, fortrinnsvis gruppeleder, til styremøte(ne). 
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3. DAGLIG LEDER, ARBEIDSUTVALGET OG LEDERFORUM 
Daglig leder er administrativ leder i Aure IL. 
Arbeidsutvalget utgjør daglig leders administrasjon i Aure IL. 
Daglig leder står for driften av laget mellom styremøtene. 
 
Lederforum er et utvalg bestående av gruppelederne og daglig leder som skal 
administrere/koordinere virksomheten i gruppene. 
 
DAGLIG LEDERS ANSVAR 
Daglig leder skal sørge for den daglige driften av laget.  
Dette innebærer å bidra til at gruppene får den støtte og oppfølging som er nødvendig, drifte laget 
økonomisk og ivareta løpende saker som ikke krever «idrettspolitiske» vedtak. 
Hovedstyret gir daglig leder veiledning til driften mellom styremøtene. 
Daglig leder har ellers generelle oppgaver som å følge opp økonomi via lagets valgte regnskapsfører.  
Daglig leder er ansvarlig for barneidretten, arrangementsansvarlig og sponsoransvarlig. 
 
Som sin administrasjon har daglig leder Arbeidsutvalget.  
 
Arbeidsutvalgets sammensetning 

 Daglig leder (ansatt leder) 

 Anleggsansvarlig, valgt. 

 IT ansvarlig, valgt. 

 
Beskrivelse av funksjonene til medlemmene i Arbeidsutvalget 

Daglig Leder: 
 Lede Aure Idrettslag og sikre at årsmøtebeslutninger om aktivitet, drift og økonomi blir fulgt 

opp. Rapportere til hovedstyret som har det overordnede ansvaret for dette. 
 Holde oversikt over alt utstyr som laget eier og disponerer, herunder eventuelt utlån. 
 Koordinere og lede alt innkjøp i Aure IL.  

 
Anleggsansvarlig: 

 Ha oversikt og status på anlegg som Aure IL eier. 
 Planlegge og tilrettelegge for nye prosjekter som Aure IL beslutter. 
 Planlegge og tilrettelegge dugnader på eksisterende anlegg, sammen med Ski- og Friidrett og 

Tur og Trim der det er aktuelt. 
 Ha ansvaret for drift og vedlikehold av løypemaskiner. 

 
IT-ansvarlig: 

 Hovedansvarlig for utvikling, drift og opplæring på web. Sørge for at informasjonstavle på 
Aure Kjøpesenter og webkamera ved Skibasen i Aurdalen fungerer og er i drift. 
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4. TUR OG TRIM  
Tur- og trim har ansvar for å tilby ulike mosjonstilbud utendørs og innendørs, året rundt.  
 
TUR OG TRIM SITT ANSVAR 
Tur og Trim har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet beslutter, 
og andre aktiviteter som kommer til gjennom året. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer bidrar i henhold til strukturen 
som vises i organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret rett og plikt til å avlyse aktiviteter 
eller arrangement. 
 
Tur og Trim – sammensetning og drift: 
 

 
 
Gruppa knytter til seg andre personer/grupper ved behov ved ulike arrangement/aktiviteter. 
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Ansvaret til lederen og styremedlemmene i Tur og Trim 
Gruppestyret i Tur og Trim er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementene og aktivitetene som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger. 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat.  
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet. 
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet.  
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen og aktiviteten krever. 
 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet. 

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter iht. daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder i er informert om ulike treninger og aktiviteter som skal 

gjennomføres/arrangeres.  
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5. FOTBALL 
Fotballgruppa tilbyr fotballaktiviteter for alle aldersgrupper i Aure IL. 
 
FOTBALLGRUPPA SITT ANSVAR 
 
Fotballgruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet 
beslutter. Det gjelder også andre aktiviteter som tilkommer gjennom året. 
 
Spesielt viktig er det å ha på plass trenere, hjelpetrenere og oppmenn i god tid før påmelding til serie 
eller cup. Videre er det viktig at trenere får den støtte og hjelp som er nødvendig i forhold til 
påmelding, oppfølging og økonomi. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere, oppmenn, dugnadshjelpere med videre i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret rett og plikt til å avlyse aktiviteter 
eller arrangement. 
 
Fotball – sammensetning og drift: 

 
 
 
Ansvar trener: 

 Ansvarlig for det sportslige - organisere laget i trening og kamp 
 Lagets leder og øverste ansvarlig 
 Underlagt fotballgruppa og har kontakt med denne via leder 
 (Kontakt med kretsen for innmelding og oppfølging av sone/kretslagsspillere) 
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Ansvar lagleder:   
 Ansvarlig for kamparrangement, det vil si avtale tidspunkt, dommer og bane 
 Ansvarlig for kontakt med andre av klubbens lag med hensyn til klubbarbeid 
 Foreldrenes kontakt inn mot laget  
 Samle inn grunnlag for kontingenter, treningsavgift og egenandel i forbindelse med reiser og 

turneringer 
 Organisere transport med privatbiler når dette er aktuelt 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement i samarbeid med oppmenn i andre grupper 

i idrettslaget. 
 Gruppestyrets kontaktperson  
 Assistenthjelp ved hjemmekamper 
 Ansvarlig for lagets kamp- og treningsutstyr 
 Kontakt med andre lag hvis det er spillere som deltar på flere lag 

 
 
 
Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i fotballgruppa  
Gruppestyret i fotballgruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet  
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet 
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike oppmenn 

og trenere 
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen og aktiviteten krever 
 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet.  

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter iht. daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, kamper, cuper og arrangement som skal 

gjennomføres/arrangeres. 
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6. HÅNDBALL 
Håndballgruppa tilbyr håndballaktiviteter for alle aldersgrupper i Aure IL. 
 
HÅNDBALLGRUPPA SITT ANSVAR 
 
Håndballgruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet 
beslutter, og andre aktiviteter som tilkommer gjennom året. 
 
Spesielt viktig er det å ha på plass trenere og lagledere i god tid før påmelding til serie og cup. Videre 
er det viktig at trenere og lagledere får den støtte og hjelp som er nødvendig i forhold til påmelding, 
oppfølging og økonomi. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere, lagledere, dugnadshjelpere med videre i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret rett og plikt til å avlyse aktiviteter 
eller arrangement. 
 
Handball – sammensetning og drift: 
 

 
 
 
Note: Inndeling av gruppene varierer fra år til år. 
 
Ansvar trener: 

 Ansvarlig for det sportslige - organisere laget i trening og kamp 
 Lagets leder og øverste ansvarlig 
 Underlagt Handballgruppa og har kontakt med denne via leder 
 Ansvarlig for lagets kamp- og treningsutstyr 
 Kontakt med andre lag hvis det er spillere som deltar på flere lag 
 (Kontakt med kretsen for innmelding og oppfølging av sone/kretslagsspillere) 
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Ansvar lagleder:   
 Ansvarlig for kamparrangement, det vil si sette opp arbeidsliste (sekretariat, kjøkken, billett, 

kamp-/dommervert) 
 Ansvarlig for koordinering med andre lagledere innad i håndballgruppa  
 Kontaktperson mot foreldregruppa  
 Samle inn grunnlag for kontingenter, treningsavgift og egenandel i forbindelse med reiser og 

turneringer 
 Organisere transport med privatbiler når dette er aktuelt 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement i samarbeid med oppmenn i andre grupper 

i idrettslaget. 
 Gruppestyrets kontaktperson  
 Assistere trenere ved hjemmekamper 

 
Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i håndballgruppa 
Gruppestyret i håndballgruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte og gjennomføre aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger innenfor tildelt budsjett 
 Gjennomføre gruppestyremøter, skrive og arkivere referat..  
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike lagledere 

og trenere 
 Sørge for at det er nok ansvarlige for å gjennomføre alle aktiviteter som organisasjonsplanen 

krever 
 
Lederen har ansvar for følgende: 

 Kontakt med regnskapsfører og daglig leder med hensyn på attestering av bilag, 
henvendelser til gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatt budsjett i 
årsmøtet. 

 Informere daglig leder dersom man ikke overholder vedtatt budsjett. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter i henhold til 

instruks fra daglig leder.  
 Informere daglig leder om relevante treninger, kamper, cuper og arrangement som skal 

gjennomføres. 
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7. SKI/FRIIDRETT 
Ski/Friidrett-gruppa tilbyr ski og friidretts - aktiviteter for alle aldersgrupper i Aure IL. 
 
SKI/FRIIDRETT-GRUPPA SITT ANSVAR 
 
Ski/Friidrett-gruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet 
beslutter, og andre aktiviteter som tilkommer gjennom året. 
 
Spesielt viktig er det å ha på plass trenere, hjelpetrenere og lagledere i god tid før sesongen starter. 
Videre er det viktig at trenere får den støtte og hjelp som er nødvendig i forhold til påmelding, 
oppfølging og økonomi. 
 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere, lagledere, dugnadshjelpere med videre i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. 
Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter har gruppestyret i ski/friidrett - gruppa rett og plikt 
til å avvikle aktiviteter eller arrangement. 
 
Ski/Friidrett – sammensetning og drift: 
 

 
 
Ansvar trener: 

 Ansvarlig for det sportslige - organisere aktiviteten i trening og i konkurranse 
 Lagets leder og øverste ansvarlig 
 Underlagt Ski/Friidrett-gruppa og har kontakt med denne via leder 
 Ansvarlig for lagets konkurranse- og treningsutstyr 
 Kontakt med andre idretter hvis det er deltakere som deltar i flere idretter 
 (Kontakt med kretsen for innmelding og oppfølging av sone/kretslagsdeltakere) 

 
Ansvar smører:  

- Ansvar for å preparere og smøre ski for lagets medlemmer før skirenn i aldersbestemte 
klasser. 

- Ansvar for lagets smørekoffert. 
- Ansvarlig for supplering til smørekoffert 

.  
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Ansvar oppmann:   
 Ansvarlig for arrangement, avtale tid og sted 
 Ansvarlig for kontakt med andre av klubbens lag med hensyn på klubbarbeid 
 Foreldrenes kontakt inn mot laget  
 Samle inn grunnlag for kontingenter, treningsavgift og egenandel i forbindelse med reiser og 

turneringer 
 Organisere transport med privatbiler når dette er aktuelt 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement i samarbeid med oppmenn i andre grupper 

i idrettslaget. 
 Gruppestyrets kontaktperson  
 Assistenthjelp ved konkurransedeltagelse 

 
 
Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i Ski/friidrett-gruppa 
Gruppestyret i ski/friidretts-gruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat. 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet. 
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet.  
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike oppmenn 

og trenere. 
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen krever. 
 
Leder har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet.  

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter iht. daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, stevner, skirenn og arrangement som 

skal gjennomføres. 
 
Ansvar løypekjørerne 
Gruppa består av 6 personer, og har sitt oppheng under Ski/Friidrett. I vintersesongen har 
Løypekjørerne ansvar for oppkjøring av skiløyper i Aurdalen.  
Gruppa er delt inn i 3 vaktlag, og de setter opp turnus for ukene i vintersesongen. 
Løypekjørerne har det overordna ansvaret for løypemaskin og snøscooter. Dvs de har gode rutiner 
for kontroller, smøring, reparasjoner, service og vedlikehold, og de sørger for å bestille drivstoff. 
Løypekjørerne har god dialog med styret i skigruppa og hovedstyret om hvilke løyper som skal 
prioriteres kjørt. 
1 representant fra gruppa velges til gruppeleder, og deltar på lederforum sammen med ski/friidretts-
gruppa og anleggsleder i forkant og etterkant av skisesongen. 
Dersom noen i gruppa velger å slutte, samarbeider ski/friidretts-gruppa og løypekjørerne om å finne 
kvalifiserte erstattere. 
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8. SPINNING 
Gruppestyret i spinninggruppa sørger for et godt og variert treningstilbud i kjelleren på Aure 
Kjøpesenter for ungdom og voksne. 
 
 
 
SPINNINGGRUPPA SITT ANSVAR 
 
Spinninggruppa har ansvaret for å drifte og organisere et variert og godt tilbud med høy kvalitet 
knyttet til aktivitetene spinning, corebar og step. Hvis gruppa ser behovet, og brukerne har ønske om 
nye typer aktiviteter, er det ønskelig å videreutvikle aktivitetsspekteret til gruppa. 
 
 
Spinning – sammensetning og drift 
 
 

 
 
Ansvar leder: 

 Ansvarlig for programmene – organisere timer og tilbud 
 Tilbudets leder og øverste ansvarlig 

 
 
Ansvar instruktører pr. tilbud:   

 Ansvarlig for at timene gjennomføres på en god måte 
 Sikre at alle som deltar på timer betaler for tilbudet de benytter 
 Delta på planleggingsmøter for tilbudet 
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Ansvaret til lederen og styremedlemmene i spinninggruppa 
Gruppestyret i spinninggruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret har ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppa, skrive og arkivere referat. 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet  
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet. 
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp mot de ulike oppmenn 

og trenere 
 Påse at det for alle aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen og aktiviteten krever 
 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Ha kontakt med regnskapsfører og daglig leder med hensyn på attestering av bilag, 
henvendelser til gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet. 

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter iht. daglig 

leders instruks.  
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, kamper med videre som gjennomføres. 
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9. TURN 

Gruppestyret i turngruppa tilrettelegger for turnaktivitet for barn i alle aldre. 
 
TURNGRUPPA SITT ANSVAR: 
Turngruppa har ansvaret for å drifte og organisere faste aktiviteter i henhold til det årsmøtet beslutter, 
og andre aktiviteter/arrangement som tilkommer gjennom året. Spesielt viktig er det å få på plass 
trener(e) og hjelpetrener(e). 
Alle faste aktiviteter og arrangement er basert på at frivillige medlemmer og foreldre/foresatte bidrar 
både som trenere og med dugnadsinnsats i henhold til samme struktur som vises i 
organisasjonskartet for gruppa. Ved mangel på frivillige til å gjennomføre aktiviteter og arrangement 
har styret i gruppa rett og plikt til å avvikle aktiviteter eller arrangement. 
 
 
Turn- sammensetning og drift. 
 

 
 
IG1, idrettens grunnstige 1 
IG2, idrettens grunnstige 2 
 
 
Ansvar hovedtrener: 

 Ansvarlig for det sportslige og organisering av treninger. 
 Underlagt turngruppa og har kontakt med den via leder. 
 Ansvarlig for lagets treningsutstyr 

 
Ansvar hjelpetrener: 

 Foreldrenes kontakt inn mot aldersgruppen. 
 Bistå hovedtrener med treningene. 
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Ansvaret til lederen og gruppestyremedlemmene i turngruppa 
Gruppestyret i turngruppa er valgt av årsmøtet i Aure Idrettslag og skal dermed følge opp de 
arrangementer og aktiviteter som årsmøtet har besluttet. 
 
Lederen har sammen med gruppestyret ansvar for følgende: 

 Drifte aktiviteter i henhold til årsmøtets beslutninger 
 Innkalle til nødvendige møter i styret for gruppen, skrive og arkivere referat. 
 Gjennomføre aktiviteter med god kvalitet  
 Drifte aktiviteten innenfor inntekter og utgifter gitt i budsjettet 
 Ha ansvar for at medlemskap, forsikringer og egenandeler følges opp. 
 Påse at det for alle lag/aktiviteter finnes det antall personer og ansvarlige som 

organisasjonsplanen krever. 
 Organisering/koordinering av sosiale arrangement. 

 
Lederen har et spesielt ansvar for følgende: 

 Har kontakt med regnskapsfører og daglig leder med attestering av bilag, henvendelser til 
gruppen med videre. 

 Hente godkjenning fra daglig leder ved innkjøp eller utgifter som avviker fra vedtatte rammer 
fra årsmøtet 

 Informere daglig leder dersom man ikke oppnår de inntektene som er forutsatt. 
 Sørge for at hjemmesiden blir oppdatert med relevant informasjon og nyheter iht. daglig 

leders instruks 
 Påse at daglig leder er informert om ulike treninger, kurs og arrangementer med videre som 

skal gjennomføres. 
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10. VALGKOMITE 

Valgkomiteen er den viktigste komiteen for Aure Idrettslag de periodene de er virksomme. 
Uten valgkomiteen vil alt arbeid i laget stoppe opp, det samme vil kunne skje om komiteen ikke får 
gode arbeidsbetingelser fra medlemmer, tillitsvalgte og hovedstyret. 
 
SAMMENSETNING 
Årsmøtet velger valgkomiteen etter innstilling fra hovedstyret.  
 
Valgkomiteen består av: 

 Leder 
 Medlem 
 Medlem 
 Vara 

 
Valgkomiteen bør rekrutteres fra medlemmer som er aktivt med i idrettslagets arbeid.  
 
Samarbeid mellom daglig leder og valgkomiteen 
Daglig leder skal sørge for at det i god tid før årsmøtet blir avholdt et eget møte med valgkomiteen for 
å legge en god plan for rekruttering av nye medlemmer. 
 
Valgkomiteen SKAL: 

 Få beskjed i god tid om at de er valgt, og dato for årsmøtet. 
 Få komplett liste over tillitsvalgte i laget og hvem som er på valg. 
 Få tilgang til medlemsoversikten. 
 Få tilgang til lagets organisasjonsplan. 

 
 
Valgkomiteens arbeid: 
Valgkomiteen må starte arbeidet i god tid før årsmøtet. Lederen i valgkomiteen har ansvar for at 
komiteen kommer i funksjon. 
Valgkomiteen må skaffe seg en oversikt over hvem som ønsker gjenvalg - eller eventuelt ønsker 
andre verv. Organisasjonsplanen må brukes aktivt, slik at de som blir forespurt vet hvilket ansvar og 
hvilke arbeidsoppgaver de er tiltenkt. 
 
Utarbeide forslag til kandidater som skal fremlegges på årsmøtet. 
Det er en absolutt fordel om valgkomiteens innstilling er klar, og kan legges ved hovedstyrets øvrige 
dokumenter. 
 
Verdt å merke seg: 
Kun medlemmer som har fylt 15 år er valgbare til tillitsverv i laget, jfr. NIFs lov 
Tillitsvalgte som ikke er på valg (dvs. har 1 år igjen av sin funksjonstid) kan velges til annet verv. Den 
som da velges inn i det vervet som vedkommende trer ut av, må velges for 1 år, jfr. intensjonen om 
kontinuitet, der halvparten av hovedstyret er på valg hvert år. Ellers vil en komme i utakt ved valget 
neste år. 
Det skal være fordeling mellom begge kjønnene i alle utvalg. 
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11. UTSENDINGER TIL AURE IDRETTSRÅD 

Aure Idrettsråd arbeider for best mulig forhold for idretten i hele Aure kommune. Aure idrettsråd skal 
være en arena for samarbeid lagene i mellom, og mellom lagene og de kommunale myndigheter. 
 
 
Årsmøtet i Aure IL velger utsendinger til årsmøtet i Aure Idrettsråd. 
Det er minimum 2 representanter pr. idrettslag, 1 representant pr. påbegynte 100 medlem og 
maksimalt 5 representanter. 
 
 
 

12. KONTROLLUTVALG 

SAMMENSETNING 
Kontrollutvalget er sammensatt på følgende måte valgt av årsmøtet. 
 
Kontrollutvalget består av: 

 Medlem 
 Medlem 
 Varamedlem 

 
Kontrollutvalget skal:  

 Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

 Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer. 

 Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere 
revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
 
Kontrollutvalget erstatter revisorene. 
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13. UTØVERANSVAR, KLUBBANSVAR, UTØVERE PÅ NASJONALT NIVÅ 
 
For å sikre at alle utøvere blir behandlet likt med hensyn til "ytelser" fra klubben, er det viktig å liste 
opp hva som er klubbansvar og hva som er utøveransvar: 
 
KLUBBANSVAR: 
  

 Medlemskontingent i særkrets. 
 Tilrettelegge for sponset lagsbekledning. 

 Drift bane og anlegg 
 
DE ULIKE GRUPPENE: 

 Påmeldingsgebyr særkrets 
 Startkontingent i lagkonkurranser og stafetter 
 Utgifter lokalleie ‐ baneleie til planlagt trening og obligatoriske stevner/kamper 
 Klubbdrakter inkl. keeperutstyr 
 Klubbutstyr ‐ baller ‐ nett ‐ teknisk utstyr 
 Medisinkoffert NB! Ikke tape til trening 
 Ferjekort til bil  
 Smørekoffert ski‐ aldersbestemte klasser 

 
NB! Utgifter i forbindelse med representasjon kretslag og lignende tas opp i hvert enkelt tilfelle og 
klareres i hovedstyret. 
 
UTØVERANSVAR: 

 Medlemskontingent 
 Vedtatte treningsavgifter og egenandeler 
 Personlig utstyr 
 Personlige lisenser til forbund 
 Reiseutgifter kamper/stevner ‐ organiseres ved kjøring i turnus 
 Utgifter vedr. turneringer ‐ ikke startkontingent 
 Tape/drikke etc. ved trening/kamp 

  
Alle utgifter/forpliktelser skal være avtalt med gruppene og være innenfor budsjett. Håndteringen av 
utøveransvar/klubbansvar tilligger de ulike gruppestyrene. 
Utgifter/forpliktelser som ikke er avtalt eller godkjent i gruppestyrene er å betrakte som personlige. 
  
  
Retningslinjer for dekking av faktiske utgifter til trenere, og utøvere på nivå over kretslag 
Utøvere som er tatt ut til å representere idrettslaget over kretsnivå kan etter søknad få dekt reise‐ 
og oppholdskostnader. 
Dersom ledsager er nødvendig blir også reise‐ og oppholdskostnader dekt for ledsager. 
Slike representasjonskostnader skal som hovedregel godkjennes av respektivt gruppestyre, innstilles 
av hovedstyret, og vedtas på årsmøtet i budsjettet. 
Representasjonskostnader som ikke kommer frem i budsjettet, må for hvert enkelt tilfelle opp som 
sak i hovedstyret. 
Hovedstyret har da fullmakt til å avgjøre slike saker innenfor klubbens økonomiske ramme. 
  

Reiseutgifter 
Kjøring dekkes etter kr 2,50 pr km + fergebilletter, parkering og bompenger. 
Det dekkes også én leder/forelder pr. 3 løpere på NC/NM o.l.. 
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Sponsoravtaler 
Det gis rom for private sponsorer etter avtale med laget.  
Laget skal godkjenne eventuell plassering av logoer på klubbklær. 
  
Utgifter til utstyr. 
Klubben kan dekke /delvis dekke kjøp av personlig utstyr etter søknad til hovedstyret. 
  
Krav til utøverne 
Det forventes at utøveren deltar på klubbens egne arrangement, men må få prioritere 
viktigere arrangement foran. 
Alle skal benytte klubbekledning så sant de har anledning. 

  
  
Utgiftene føres på skjema (ligger på hjemmesida) og leveres til gruppeleder. Skjemaet skal 
signeres av søker, gruppeleder og daglig leder før utbetaling. 

 
 

 
14. MEDLEMSKAP 

 
 Alle kan bli medlemmer i Aure IL. 
 Alle medlemmene har i utgangspunktet de samme rettigheter og plikter. 
 Alle som deltar på treningsaktivitet i regi av Aure IL skal vere medlemmer i Aure IL, eller i 

samarbeidende lag. 
 Ingen utøver kan representere Aure IL uten at medlemskontingent er betalt. 
 Ingen kan velges til tillitsverv eller ha annet ansvar uten at medlemskontingenten er betalt.  

o Unntak er for trenere, hjelpetrenere eller oppmenn fra samarbeidende lag. 
 

 
 
 

15. ORGANISERING AV GRUPPENE - FELLES: 
 
De enkelte gruppene kan etter behov oppnevne egne utvalg etc. 
 
Gruppene skal bidra til at alle som deltar i organisert trening og konkurranser i lagets regi har sitt 
medlemskap i orden og betaler treningsavgifter i henhold til gjeldende regelverk.  
 
Gruppene skal bidra med mannskap til fellesdugnader. 
 
Økonomi: 
Gruppene er ansvarlig for eget budsjett og kan omdisponere eget budsjett. Gruppene rapporterer 
kvartalsvis til hovedstyret. Gruppeleder attesterer alle fakturaene, sender til daglig leder for 
godkjenning, før regnskapsfører betaler og registrer kostnaden i regnskapet.  
Gruppene skal innordne seg hovedstyrets planer for økonomitiltak.  
Egenandeler og "egne tiltak" utover budsjett disponerer gruppene.  
 
 
 
 

16. TRENINGSAVGIFTER 
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Årsmøtet i Aure Idrettslag har besluttet at leie av lokaler, baneleie og tilsvarende skal finansieres 
100% av de som benytter seg av tilbudet. 
 
Det er ønskelig at slike avgifter skal være lavere for barn enn for voksne. 
 

 Vedtatt treningsavgift innkreves vår og høst  
 Alle som deltar på treningsaktivitet i regi av Aure IL skal vere medlemmer i Aure IL, eller i 

samarbeidende lag. 
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17. INNKJØPSREGLEMENT, ANLEGG OG UTSTYR 
De forskjellige gruppene har ikke lov til å inngå egne «sponsoravtaler». 
Dette gjelder også levering av utstyr/materiell. 
Drakter og bygninger er Aure IL sin eiendom og reklameplass eller sponset utstyrs/materielleveranse 
skal godkjennes av hovedstyret. 
All sponsing skal skje i lovlige former. (regnskapsmessig) 
Laget kan motta gaver. Men da er ikke laget forpliktet til gjenytelser. 
 
Innkjøp: 

 Hovedregel: Alle innkjøp skal være innenfor budsjett. 
 

o Alle innkjøp av en viss størrelse skal gå gjennom daglig leder.  
o Små innkjøp skal gjøres av de som har verv i laget. 
o Alle innkjøp skal gjøres hos våre samarbeidspartnere der vi har slik avtale. 
o Ved større innkjøp kan vi be om tilbud fra andre leverandører.  

Ved lavere eller tilnærmet like tilbud skal våre samarbeidpartnere foretrekkes. 
o Innkjøp av bekledning (drakter o.l) skal alltid gå gjennom daglig leder. 

 
Skibase: 

o Det må lages liste over alt utstyr /materiell som skal være på skibase/løypemaskin 
o Alle innkjøp gjøres hos våre samarbeidspartnere hvis mulig. 
o Vedlikehold på utstyr som går ut over budsjett skal godkjennes daglig leder. 
o Løypemaskin og scooter skal ikke brukes til privat kjøring, og lånes derfor ikke ut. 

Skihytte 
o Tur og trim tar seg av innkjøp til daglig vedlikehold og utstyr i skihytta 
o Det må lages liste over alt materiell som finnes i skihytta 
o Ved utlån til private formål må leier betale en leie.  

Dette gjelder også medlemmer av lag og hovedstyret. 

Utstyrslager i klubbhuset 
o Det må lages liste over alt utstyr i lageret.  
o Dersom utstyr lånes ut midlertidig, skal dette føres på liste med underskrift på den 

som tar ut utstyret. 

 
Partytelt 

o Quick-up teltet leies ikke ut. 
o De 2 andre teltene kan leies ut til kr 750 pr døgn pr telt. Montering skal utføres av 

personer som utpekes av Aure IL. Avtale for utleie skal signeres med leietaker. 
o Skade på telt erstattes av leier fullt ut. 
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Idrettshall 
o Lagets utstyr i hallen må merkes skikkelig. Utstyret må oppbevares i låsbart skap på 

egnet sted under tribunen eller i et av lagerrommene. 
o Skolen kan benytte seg av lagets materiell (baller, innebandyvant, etc) etter nærmere 

avtale 

 
Fotball 

o Alle lag utstyres med eget utstyr. Trener og oppmenn er ansvarlig for utstyret. 
 

Håndball 
o Alle lag utstyres på sikt med egne drakter og eget utstyr.   

Trener og oppmenn er ansvarlig for utstyret. 

 
18. VARSLINGSRUTINER 

 
Tillitsvalgte som kjenner på bekymring for unger de har kontakt med gjennom AIL, melder dette til 
daglig leder i klubben. Daglig leder har i slike tilfelle som hovedregel å søke vurderingsstøtte hos 
aktuelle faginstanser, dvs barnevernstjenesten eller politiet.  Aure idrettslag sikrer på denne måten 
at bekymringer for barn og unge handteres på best mulig måte. 
 
Videre har vi retningslinjer mot seksuell trakassering, overgrep og annen uønsket adferd i AIL: 
Seksuelle overgrep, seksuell trakassering og diskriminering er totalt uforenlig med idrettens verdier. 
Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 
seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett og i AIL. Det er et viktig mål å utvikle 
toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå 
diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og 
en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes 
personlige rom, og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. 
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 
oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet 
menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt 
samtykke til. (Vedtatt av idrettsstyret i 2010). 
Utøvere eller trenere som selv opplever noe ubehagelig, eller som får kjennskap til noe som 
overskrider grensene for akseptabel oppførsel skal 
varsle daglig leder. Ved varsler om overgrep kan man som konsekvens bli fratatt trenervervet, eller 
andre verv i klubben. 
 
Dette forøvrig i samsvar med retningslinjer kopiert frå Norges Idrettforbund: 
 
Kva skal idrettslaget gjere når det vert varsla om seksuell trakassering eller overgrep?  
•  Idrettslaget skal ta alle meldingar alvorleg.  
•  Meldingar om seksuell trakassering og overgrep skal handterast av leiinga (dagleg leiar / 

styreleiar) i hovudlaget.  
•  Ein trenar eller tillitsvald i idrettslaget som vert kontakta av nokon om ei slik sak skal straks 

ta dette vidare til dagleg leiar eller styreleiar.  
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Kopiert fra Norges Idrettsforbund her: 
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d12648265cf24a559dd3cf8230c4241d/rettl
eiar‐for‐handtering‐av‐saker‐som‐gjeld‐seksuell‐trakassering‐og‐overgrep‐pdf.pdf 

 
 
 


