
ÅRSMELDING FOR HENNING IL 2017 
 

 
Styret har bestått av: 
 

Leder:     Magne Ryan 
 Nestleder:    Per Ole Austmo 
 Kasserer:     Ivar Laurgård 
 Sekretær:    Stina Musum 
 Styremedlem:    Ole Petter Hofstad 
 Styremedlem:   Per Gunnar Moe 
 Leder skigrp:   Stein Kristian Røset 
 Leder fotballgrp:  Kåre Svepstad  
 Leder Trim/mosjon/Friidr:  Lise Storstad Aas  

Varamedlemmer:   Leif Johan Austmo (1. vara) 
     Odd Jostein Veie (2. vara) 
  
 

Møteaktivitet 
Styret har avholdt 8 styremøter.  Dette året har vi hatt godt oppmøte på styremøtene slik at 
varamedlemmene ikke har sluppet til.   
 

Aktivitet 
Kjerneoppgaven for idrettslaget er å gi tilbud og skape idrettsglede for alle. Vi har en 
målsetting om å kunne tilby aktiviteter for alle i bygda uansett alder. Gruppene i laget har hatt 
et bra aktivitetsnivå det siste året, noe som årsmeldingene til gruppene viser. (Henning IL har  
igjen et A-lag i fotball.) Det har vært stor oppslutning i og rundt de forskjellige aktivitetene.  
Både foreldrene og andre er flinke til å stille opp, både med kjøring hit og dit, og som 
dugnadshjelp og medhjelpere. Tusen takk til dere alle!  Medlemstallet i laget har økt fra 250 
medlemmer i 2016 til 275 medlemmer i 2017.  
 
 

Anlegg  
På Henningvola og Poengtrøa er det utført vanlig vedlikehold.  
Drikkevannet på Henningvola ble etter tatte vannprøver tatt i bruk medio sommeren 2017. 
Granstubben barnehage har i hele 2017 leid klubbhuset.  
 

Bolyst 
Idrettslaget er aktivt med i bolystprosjektet i Henning  
 

 

Informasjon 
Hjemmesida www.henningportalen.no er idrettslagets felles informasjonsportal for hele 
bygda.   

 

 

Økonomi 
Laget har en god økonomi grunnet god økonomisk styring. Det er ikke gjort vesentlige 
investeringer i 2017.  
 

Regnskapet viser et overskudd for 2017. 

http://www.henningportalen.no/


 

Sluttkommentar 
Styret har gjennom hele perioden vært opptatt av å jobbe etter organisasjonsplanen til 
Henning IL.  
Organisasjonsplanen er noe revidert og legges frem for årsmøtet 01.02.18 
Det er også påbegynt en jobb med årshjul i både hovedlag og grupper, denne jobben er ikke 
ferdigstilt og videreføres inn i 2018.  
Det er gjennom året gjort organisatoriske endringer i styresammensetningen for å holde oppe 
aktiviteten i gruppene.  
Alle gruppene har gjort en solid jobb gjennom året og sørget for flott idrettsaktivitet i 
Henning.  
 
 

For styret i Henning IL 
 
 
Magne Ryan  


