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ÅRSBERETNING FOR 
HAMAR IDRETTSLAG 2022  
2022 var et år preget av lettelser i Coronatiltak, økte strømpriser og gode 
sportslige resultater. Likevel kan vi i hovedlagets styre påpeke alt det gode 
arbeidet i og rundt idrettsarenaene med våre utøvere, foreldre, foresatte og 
applaudere fleksibiliteten til våre medlemer som gjorde 2022 til et så godt år 
som mulig. Hovedlaget må sies å etterleve Norges 
idrettsforbunds formålsparagraf (§1-2) står det at organisasjonens arbeid 
skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd  

STYRETS SAMMENSETNING  

I 2022 ble Truls Norderhaug valgt videre som leder og Renate Arnolda 
Mosesen valgt inn som nestleder. I august ble dessverre styreleder alvorlig 
syk og nestleder ble konstituert leder fra samme tidsrom. Forøvrig har styret 
bestått av Lasse Evensen, Marit Stenersen, Guro Hagen og Ine Marie 
Helmersen med vararepresentant Wenche Holen. Da styret ble konstituert 
på nytt i august gikk varamedlemmet inn som fast medlem i styret som 
kasserer. I rapporteringsperioden har daglig leder fungert som sekretær for 
hovedstyret som ses på som en vinn-vinn situasjon hvor hun har mulighet til 
å fylle inn med informasjon til og fra styret.  

Valgkomiteén besto av Lars Erik Dæhli, Morten Evensen, Tor Mattson og 
en kvinnelig representant fra Friidrett. Det lyktes aldri for friidrett å stille med 
en representant.   

STYRETS ARBEID  

Det har fra forrige årsmøte blitt avholdt månedlige styremøter, og hyppigere 
ved nødvendighet. I april tiltrådte daglig leder Andrea Falkenhem og har 
hatt en tett dialog med nestleder og konstiutert leder Mosesen og har i 
rapporteringsperioden holdt en løpende dialog rundt daglig drift. Konstituert 
leder og daglig leder har reist ut i gruppene og deltatt på diverse 
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arrangementer og møter etter invitasjon. Av saker som har preget 
hovedstyret i 2022 nevnes spesielt:  

 9A (mobbesaker) et samarbeid med flere skoler og oss som 
idrettslag  

 Bistand til daglig leder i sponsorjakten.  
 Strømprisutfordring Ankerskogen, Børstad og Vikingskipet  
 GF i Aias  
 Beslutninger rundt enhetlig klubbtøy  
 Implementering av kassererrollen  
 Sletting av mellomværende til undergrupper  
 Støtte til daglig leder ved etablering av nye undergrupper; volleyball, 

basket og paraprosjekt. 
 Innsamling av gamle data til digitalt arkiv. (bla. enighetsprotokoller) 

Gjennom rapporteringsperioden har Andrea og Renate hatt flere politiske 
møter med lokalpolitikere for å skape påtrykk rundt sakene som opptar 
idrettslaget, herunder konkret påminnelser rundt enighetsprotokoller og 
erstatningsannlegg for Vikingskipet og usikkerhet for skøyteidrettene og 
istid, svømmehall og leievilkår. Daglig leder kommer med egen beretning.  

Det oppleves som et godt samarbeidsklima internt i idrettslaget. Videre 
eksisterer det noe uenighet mot anleggseiere/kommunen i om de oppgitte 
Forces majure ang strømpris er juridisk lovlige.   

Hamar idrettslag skal være et idrettslag for alle og søkte sommeren om 
opprettelse av et interkommunalt/ fleridrettslags prosjekt for paraidrett. 
Tilsagn for prosjektet er gitt fra flere store sponsorer og fra januar 23 gikk 
Camilla Hansen fra svømming inn som prosjektleder. Selve prosjektet eies 
av Hamar idrettslag. Egen beretning fra paraprosjektet kommer.  

 

HAMAR IDRETTSLAGS ORGASNISERING  

Se endringer i kursiv og grønt.   
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AKTIVITET 2022  

2022 var intet unntak hva angår gruppenes aktivitet. Våre utøvere, 
dommere, trenere og støttepersonell har konkurrert og deltatt i klubb, krets, 
region, nasjonalt, så vel som internasjonalt. Frivillighetens år var tydelig 
også internt i Hamar idrettslag hvor foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, 
søsken, tidligere og nåværende utøvere samt venner av klubben har stått 
på for å planlegge, arrangere og gjennomføre alt fra egne arrangement og 
bistå andre klubber med sine gjennomføringer. Hver eneste dag legges det 
ned en enorm innsats og dette gir gode resultater. Det er bare å glede seg 
til videre i 2023. Heia HIL! 

  
MEDLEMSTALL  

Etter en stor opprydding i medlemssystemet vårt hadde vi i 
utgangen av 2022 1.957 betalende medlemmer og 
æresmedlemmer. Betalingen ble sendt ut til 2357 stykker.  

 
 

 

 

  
 

 


