Styrets arbeid

Styremøter.
Det har i 2019 vært avholdt 7 styremøter. 4 av møtene har vært utvidet med
representanter fra avdelingene.

Aktiviteter og oppgaver
Det er stor aktivitet i laget, mange små og store prosjekter ble gjennomført i
løpet av året. Henviser til avdelingenes årsberetning. Allikevel vil jeg trekke
fram prosjektet « Tørrskodd til Torkelstjønna». Dette er et litt annerledes
prosjekt som ikke bare omfatter barn og unge men også de litt eldre. Med et
slikt prosjekt tilrettelegger vi for mer allmenn bruk av naturen som igjen skaper
stor aktivitet og god allmennhelse.
Kvålsdagan ble gjennomført litt annerledes i år. Vi gikk bort fra en storfest på
lørdagskveld og erstattet denne med en quiz og pøbbkveld på fredag. Det er
fint å se at organisasjonen har evnen til å tenke annerledes og gjennomfører
dette. Det er slik vi får utvikling.
Det jobbes også for tiden med planlegging av en flerbrukshall i samarbeid med
Øya Videregående skole. Jeg har stor tro på at dette kan bli gjennomført i løpet
av de nærmeste årene. Idrettslaget, Øya Videregående skole og lokalmiljøet på
Kvål har absolutt behov for en «Storstue» der vi har mulighet for forskjellige
typer aktivitet.

Medlemsmasse
Trønder-Lyn har i 2019 hatt ca. 650 medlemmer. Noen aktive andre passive.

Økonomi
Trønder-Lyn idrettslag hadde i 2019 en total omsetning på NOK 2 789 100.
Dette er en reduksjon fra 2018 på NOK 796 922, da vi hadde NOK 3 586 022 i
omsetning.

Idrettslaget hadde totalt et overskudd på NOK 429 780, som må betegnes som
meget bra. Dette er en bedring av resultatet fra 2018 på hele NOK 658 296.
Idrettslaget har god styring og gode rutiner for regnskapsføring. Idrettslagets
soliditet er meget god da vi pr. 31.12. 2019 har en egenkapital på hele NOK
2 866 626. Vesentligste av denne egenkapitalen består av bankinnskudd. Vi vil
berømme alle avdelinger for god styring av økonomien. Alle avdelinger hadde
overskudd på driften og har en positiv egenkapital. Vi viser for øvrig til revisors
beretning.

Sluttord
Det er gledelig å registrere at alle verv rundt omkring i avdelingene er fylt opp
av dyktige folk. Det er stor og god aktivitet, og jeg kan med hånda på hjertet sia
at idrettslaget Trønder Lyn er et meget veldrevet idrettslag med sunn økonomi.
Hovedstyret har i flere år strevd med å få tak i leder. Dette årsmøtet er ikke
noe unntak. I skrivende stund har vi fortsatt ikke dette på plass, men jeg er helt
sikker på at dette løser seg i 12. time også i år.
Hovedstyret vil takke alle som har lagt ned mye og godt arbeid i året som har
gått. Det er mange timer som er utført for at alle skal ha et godt
aktivitetstilbud. Dere er svært viktige og idrettslaget er limet i et lokalsamfunn
som Kvål. Til slutt en stor takk til dere som avslutter vervene deres i år.

