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Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 4 styremøter i fotballstyret. Samarbeidet i gruppa har vært bra. I tillegg har vi deltatt på 
foreldremøter for lagene og vært tilstede på avsluttninger for de aldersbestemte lagene.  
 
Rett før årets sesong ble avsluttet, startet vi med arbeidet mot 2019. Det vil si å sette opp en plan for 
lagene, samt hvem som skal være lagledere og trenere for de ulike lagene. Det er en utfordring at det 
er veldig små kull, så mange lag er blitt slått sammen for å få det til å gå opp. Det har også foregått et 
samarbeid med naboklubb Sparbu IL om samarbeid for 2019-sesongen. Alle Henninglag fra 12 år og 
opp har startet et samarbeid for 2019-sesongen.  
 
Spesielle oppgaver 
 
Aktivitet 
 
Henning IL fotball har i 2018, i tillegg til å ha 12 aktive lag fra alder 6 år og opp på seniornivå, 
arrangert Elkjøp Cup og Bygdadag for Henning. De  9 aldersbestemte lagene har spilt i de ulike 
spillformene og deltatt på cuper rundt om i fylket. Tre av disse deltok også på Storsjøcupen i 
Østersund. Damelaget har spilt 7er i en lokal serie arrangert av NFF Trøndelag. Herrelaget har spilt i 
6.divisjon, samt deltatt på OBOS Cup. Det har i tillegg vært et herrelag som har deltatt i en lokal liga 
for 7er lag. 
 
 
 
 
 



Dugnad 
 
Det har også i år blitt gjort en stor innsats på dugnadsfronten.Det har vært mange trenere og lagleder 
som har gjort en veldig god innsats. Vi har hatt dopapirdugnad som i fjor, utallige kioskvakter på både 
Elkjøp Cup og Bygdadag og vakter på Quiz ifm Bygdadag.  
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
 
Målsettingen for 2018 var; idrettsglede for alle, noe vi mener ble nådd.  
 
 
Økonomi 
 
Fotballgruppa har en solid økonomi ved utgangen av 2018.  
 
Resultatet i årsregnskapet viser at fotballgruppa hadde et driftsresultat på kr 33 602 i 2018.  
Med en samlet egenkapital pr 31.12.2018 på kr 238 000 er økonomien totalt sett solid i fotballgruppa.  
 
Av større investeringer i 2018 var nye 11-ermål. Det ble også innført dugnadsplikt for seniorspillere 
slik at at dugnadsplikten er lik for alle som spiller fotball. Dette førte til at treningsavgift pr spiller 
kunne bli satt ned uten at det påvirket inntektsnivået fra året før. 
 
I 2017 ble det investert i robotklippere som har vist seg å fungere likevel. Årsaken til problemene var 
at vi måtte innføre bedre rutiner på hvordan mål ble lagt ned/satt opp for at klipperne ikke skulle kjøre 
seg fast. Vi har derfor ikke fått kreditert denne kostnaden fra 2017. 
 
Medlemstall 
 
Antall aktive spillere i 2018; 
 
Aldersbestemt: 
Jenter; 42 
Gutter; 50 
Totalt; 92 
 
Senior: 
Kvinner; 16 
Menn; 37 
Totalt; 53 
 
Vi vil takke alle foreldre og andre som har bidratt på dugnad i løpet av 2018. I tillegg vil vi takke 
spillere, trenere, oppmenn, sponsorer, foreldre og alle andre som har vært med på å muliggjøre den 
store fotballaktiviteten i Henning i 2018 
 
 
Mvh fotballstyret i Henning IL v leder Jøran K. Dahl. 


