Årsmelding Skatval Idrettsskole
Skatval Idrettsskole
Skatval Idrettsskole er et samarbeid mellom Idrettslaget Fram og Skatval Skilag. Idrettsskolen
har et eget styre og egen økonomistyring. Skatval Idrettsskole rapporterer til styrene i IL Fram
og Skatval Skilag.

Styremedlemmer
Styret har i 2016 bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Oddvar Aftret
Mari Vollan
Hans Ole Johansen
Øyvind Lyngvær
Jo Bjørn Skatval
Els De Keyzer Lie

Møter
Det er blitt avholdt fire Styremøter siste år. Det ble også i høst avholdt ett koordineringsmøte
med representanter for de ulike avdelinger i IL Fram og Skatval Skilag og kullansvarlige.
Dette for å gi kullansvarlige informasjon om hva de ulike avdelinger kan tilby av aktiviteter,
støtte og utstyr, og for å avklare forventinger til halvårsplanene.
Representanter fra styret har deltatt i utvidede styremøter i Skatval Skilag og IL Fram.

Styrets arbeid
Årshjul og Årsplan for Idrettsskolen som er distribuert ut til kullkontakter og brukt i Styrets
arbeid.
Representanter fra styret har deltatt på foreldremøter i 1. trinn for å informere om
Idrettsskolen da disse går over fra Allidrett til Idrettskolen på våren.
Det ble i 2016 diskutert hvorvidt barn som er medlem både i IL Fram og Skatval Skilag skulle
betale kontingent for Idrettsskolen. Saken ble tatt opp med styret i IL Fram og Skatval Skilag.
Konklusjonen ble at det fremdeles skal betales kontingent for Idrettsskolen selv om man var
medlem i ett eller begge lag, men at denne kunne reduseres noe.
Det ble i høst forsøkt å kjøre aktivitetslederkurs men dette måtte dessverre avlyses pga lite
påmelding. Vi tenker å gjøre et nytt forsøk på dette våren 2017.

Økonomi
Idrettsskolen har en sunn økonomi. Det har ikke vært spesielt store utgiftsposter i 2016.
Regnskap for 2016 er levert inn til Skatval Regnskapskontor.
Kontingenten for høsten 2016 er krevd inn via Min Idrett.no. Pga oppstart med Min Idrett for
alle medlemmer i Fram i høst, ble fakturaen senere utsendt enn tidligere. På Min Idrett har
Idrettsskolen pr 1/1-17, 94 medlemmer. Dette fordelt på 3 kull. (2.,3. og 4.trinn). På Allidrett
er registrert med 28 medlemmer. Totalt er det ca. 170 barn i alderen 5 – 10 år på Skatval.
Det føres ikke lister på hvem som betaler, men det er lettere og ha en oversikt via Min Idrett
for kasserer nå enn tidligere. Dette er et frivillig tilbud der det skal være rom for at alle barn
kan delta uavhengig om kontingent er betalt eller ikke. Det jobbes fortsatt med å få alle som
deltar på Idrettsskole / Allidrett registrert på Min Idrett.no, da dette må gjøres av medlemmene
selv.

Aktiviteter
Kullansvarlige for 2, 3 og 4 trinn har laget gode og varierte halvårsplaner for sine kull med
aktiviteter en til to ganger i uken. Når det gjelder 5 og 6 trinn har det ikke vært egne planer for
Idrettsskolen, men her har aktiviteten foregått via de ulike avdelinger i IL Fram og Skatval
Skilag. 5. trinn har hatt en egen kullkontakt som har koordinert og informert om aktiviteter på
kullet. Dette vil videreføres for 5. og 6. trinn i 2017.
Aktiviteter som har stått på planen i 2016 er bl.a: Ski, skiskyting og skileik, skøyter, fotball,
friidrett, Hoppetustløp, Forbordsfjellet opp, håndball, volleyball, basketball, innebandy, dans,
Taekwondo.
Idrettsskolen har hjulpet til på Telenorkarusell i Klempen, og vært med å arrangere
Dalførecuper på Framnes og Minihåndballturnering i Skatvalshallen.
Det har vært et godt samarbeid med de ulike avdelingene i IL Fram og Skatval Skilag.

En stor takk rettes til kullkontaker, trenere og foreldre i de ulike kullene for stor kreativitet og
innsats med gjennomføring av de ulike planlagte aktivitetene.

12.01.2017
Oddvar Aftret

