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På årsmøte 01. mars 2018 fikk styret følgende sammensetning:

Leder:

Kasserer:

Styremedlem:

Valgkomit6:

Ingebjørg Momrak

Maria Klonteig

Olav Reidar Halkinrud og Sandra Langvelde Sas

Stl,ret utgiør valgkomitden

Trenerkoordinator: Evy Kile og Tor Arne Momrak

ADMINISTRATIVT
Stlret har i perioden etter årsmøte 01.mars hatt 4 styremøter

ANSVARLIG FOR ÅNSXUT-T,A

2011: Trond Erik Lunder, Anne lene Haugan, Tine Schi4 Sandra Langevelde Sas.

2012: Er,y Kile, Sandra Næss, Helena Nilsen og Gunnar Sjøli Porsanger.

2013: Tor Arne Momrak og Rene Langvelde Sas

2014: Solfrid Bratland Sanda og Marthe Bjørbæk

OM BARNEIDRETTEN I IL SKARPHEDIN
Ideen bak barneidrettsgruppa er å tilby barn i Bø-samfunnet et bredt spekter av lek,
aktiviteter og idretter uten konkurranse fokus. I tillegg er det mulig for andre grupper i
Skarphedin og andre idrettslag å presentere sin idrett på en god måte. Dette kan igien
hjelpe til i rekrutteringsarbeidet til de ulike idrettslagene i fremtiden. I de eidste
gruppene er det fokus på bredde der ulike idretter og aktiviteter blir presentert. I de
yngste gruppene er fokuset størst på frilek.

AKTIVITETSO\'ERSIKT
Barneidretten har et meget bredt spekter av aktiviteter giennom et år. Det vil være
naturlige variasjoner i aktivitetene grunnet alder. Hovedfokuset skal være lek og moro,
med det er viktig med variasjoner og muligheter for å prøve noe nytt. Det kan nevnes at
bama har fåu prøve seg på ridning, svømming, skøyer, golf, aking, ski, ballaktiviteter,
håndball, volleyball, kampsport, friidrett, turn og dans. De ulike årskulla er ledet av
dyklige og engasjerte foreldre med interesse for barneidrett. Det har vært ca. 140 aktive
barn i Barneidretten i 2018. Dette er tilnærmet likt antall som tidligere år. Det må
nevnes at oppmøte kan variere på de forskjellige aktivitetene. Spesielt i den eldste
gruppen, der det har r,'ært svært fi på noen av treningene.

Sommer avslutningen 2018 ble lagt til verdens aktivitetsdag 10. mai. Arrangementet ble
giennomført i samarbeid med dyktige studenter fra Høyskolen. Høyskolestudentene
stod for diverse aktiviteter, og barna fikk mat og drikke i regi av styret.

Juleavslutningen stod styret for. der det var lek og aktiviteter i det nye anlegget i
Evjudalen, her ble det delt ut saft og pepperkaker.

ØKONOMI



Barneidretten skal fortsatt være et lavterskeitiibud, uten høy treningsavgift, men det er
det er verdt å merke seg at fra 2018 skal alle medlemmer i Skarphedin betale
medlemsavgift til Gruppa på 150 kr per medlem. Denne avgiften betales igiennom Min
idrett.no og blir sendt ut av hovedstyret. Vi i bameidretten vil ikke gjøre noe med
treningsavgiften utenom det. Treningsavgiften dekker ikke utgiftene barneidretten har.
Barneidretten er derfor avhengig av velvilje i lokalsamfunnet og sponsorer.
Bameidretten fikk i 2018 tildelt 55000,- i lokale aktivitetsmidler. Egenkapiølen per
dags dato er på 180 479,37.

HANDLINGSPLAN 2019

. Legge til rette for allsidig og god aktivitet, lek og bevegelsesglede, samt at barna
opplever mestring og utfoldelse

. Jobbe for å stabilisere antall barn rundt i 50 totalt

. Aktivt oppsøke andre særgrupper i IL Skarphedin og sørge for at disse ffir
presentere sin idrett for de ulike aldersgruppene i barneidretten. Styret vil jobbe
for å få på plass bindene ar4aler mellom særgruppene og barneidretten

. Fortsatt dele ut oppstartsinfonnasjon på høsten

. Ta i bruk Minldrett til fakturerlng og kontrollverktøy for barneidretten.

. Fra høsten 2019 vil barneidretten begynne med betaling av medlemskontingent
med Vipps.

Aktivitetsnivået er allsidig og tilfredsstillende. Det viser seg å være vanskelig å holde på
barna i de eldste g.ruppene. Dette skyldes mange ulike altiviteter og idretter å velge
mellom i bygda.

De andre særgruppene er involvert på en god måte.

Kursbehovet er fortsatt til stede. og rnå prioriteres videre.

Oppdatert informasjonsfolder ble delt ut høsten 2018. denne må oppdateres og leveres
uti20l9også.
ARBEIDET FREMOVER
Aktivitetsnivået videreføres som tidligere år. Vi ønsker en stabil medlemsmasse på
rundt 150 barn. Minldretts k'urs for nye i sty-ret må gfennomfbres, da dette er
plattformen som vil bli brukt fremover.

Det må jobbes videre med medieomtale av aktivitetene våre og synliggjøring i bygda.

Vi vil også legge inn en innsats for å intrigere nye rnedlemmer igjennom
flyktningstjenesten"

TAKK. S§,ret vil takke alle trenere, ledere og foreldre generelt som har valgt å delta i
Bameidrettens arbeid i 2018. Vi vil også takke de andre særgruppene som har bidratt
med å stille opp på treninger for å presentere idretten sin. Takk også til sponsorer som
har bidratt med støtte.
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