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Årsberetning daglig leder 2022 
 

Den 1 april 2022 startet jeg jobben som daglig leder for Hamar idrettslag.  
Det gikk fort og det var mye. Læringskurven var bratt men veldig spennende. Jeg har hele tiden hatt 
en god dialog og oppfølging av hovedstyret.  

Jeg har møtt ekstremt mye nytt folk og det er alltid like hyggelig. Jeg har fått bli godt kjent med flere 
av dere og hatt flere gode samarbeide.  

Mine arbeidsoppgaver har bestått av ting hovedstyret har lagt på meg, men jeg har også måttet lage 
rammer rundt stillingen min. Jeg oppdaget fort at det var flere lover og normer som Hamar idrettslag 
ikke følget og det var mye å ta tak i.  

Under mitt første år har jeg:  

 Ordnet pensjonsavtaler for alle som tjener over 10.000 
 Jobbet med sponsorer 
 Startet opp et HMS system som skal gjelde for hele HIL og alle våre anlegg. Det innebærer 

også en kurs på 40 timer.  
 Arrangert kurs og foredrag for hele HIL. Trygg på trening, Trenerattesten, hjertestarter kurs 

og lignende.  
 Jeg har ett tett samarbeide med idrettskretsen innlandet om systemer og lover i NIF.  
 Søknader til kommune og stiftelser som har gitt oss mye penger for å hjelpe 

lavinntektsfamilier og Ukrainske flyktninger til å delta i idretten.  
 9A (mobbesaker) et samarbeid med flere skoler og oss som idrettslag  
 Politiske møter 
 Møter med kommune om Vikingskipet, Ankerskogen svømmehall og Børstad idrettspark. 

(Enighetsprotokollen) 
 Tatt frem felles klubbtøy 
 Rutiner på system 
 Startet opp volleyball for kvinner mellom 20-60 år, som ligger som et prøveprosjekt under 

hovedstyret og en basket gruppe (som jeg håper blir godkjent i dag) med over 90 barn.  
 Bandyturning for skoler i Hamar og Hoberg i Stange.  
 Fakturabehandling 
 Medlemskontingent og verifisering i NIF (dette bidrar til at gruppene får LAM midler)  
 Medlemsoppfølging 
 Opprydding i spond  
 Vært med som referent på møtene til hovedstyret.  
 Bistått gruppe hvor jeg kan.  

 

Jeg gleder meg til et fortsatt samarbeide med dere og nye utfordringer.  

 


