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Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 1 styremøte 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.

Aktivitet

Henning IL fotball har i 2020 hatt følgende klubblag:
Henning J6 og G6 (2015)
Henning J7 og G7 (2014)
Henning G9 (2012 og 2013)
Henning J9 (2012 og 2013)
Henning J12 (2009 og 2010)

Aktiviteten har vært normal til tross for covid-19. Lagene har trent og spilt som normalt. J12 har spilt
kamper i et mindre geografisk område enn under mer normale forhold.

Henning arrangerte seks barnefotballkvelder som ble en stor suksess.
Det ble ikke arrangert Bygdadag på grunn av coronarestriksjoner.

På slutten av sesongen ble det startet et initiativ med treninger for et damelag. Dette håper vi blir
grunnlaget for et senior damelag på sikt.

Det var ingen aktivitet på senior herre, men det ryktes at det kribler i flere fotballegger rundt om i
bygda når pandemien en gang er på hell.

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 og kioskvakter på
hjemmekamper.

Jøran Dahl har vært banemester i år og brukt mye tid på å holde banen bra.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Målsettingen for 2021 var; idrettsglede for alle, noe vi mener ble nådd.

Økonomi

Fotballgruppa har en ok økonomi ved utgangen av 2021.

Resultatet i årsregnskapet viser at fotballgruppa hadde et driftsresultat på kr -13 689 i 2021.
Fotballgruppa har pr 31.12.21 kr 86 693 i bankkonto.

I 2021 ble kasserer-funksjonen i gruppa overført til hovedlaget. Derfor er alle av fotballgruppa sine
investeringer (mål, utstyr osv) overført i Henning Il sin hovedbalanse.

Medlemstall

Antall aktive spillere i 2021;

Aldersbestemt:
Jenter; 30
Gutter; 26
Totalt; 56

Vi vil takke alle foreldre og andre som har bidratt på dugnad i løpet av 2021. I tillegg vil vi takke
spillere, trenere, lagledere, sponsorer, foresatte og alle andre som har vært med på å muliggjøre den
store fotballaktiviteten i Henning i 2021.

Mvh fotballstyret i Henning IL
v/leder Benjamin Skjærvik


