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Styremøter:
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2020, hvorav 3 har vært utvidet med
avdelingene.
Aktiviteter og oppgaver:
Dette har vært annerledes-året på så mange måter, så også for idrettslaget.
Koronaviruset har lagt en demper på nesten all sportslig aktivitet for laget, med
unntak av treninger, og kamper for barn og unge. Dette har nok vært utfordrende for
avdelingene med tanke på å holde på aktive medlemmer. Det har også vært et år
uten det vanlige Kvålsdagsarrangementet. Noe aktivitet og tilskudd har det likevel
vært på de ulike arena, med utbygging av speakerbod på Sørøya og arbeid mot
gapahuk ved Torkeltjønna. Poengrenn er også blitt gjennomført i Trehjørningen, dog
noe annerledes enn tidligere det også. Det jobbes i trimavdelingen med å skaffe trim
app, for å oppmuntre medlemmer til turer i skog og mark.
Laget har gått til anskaffelse av et digitalt økonomiprogram, Power-Office Go. Det
har blitt gjennomført opplæring for avd. kasserere og programmet er tatt i bruk.
Ellers har søknader om mistet inntekt pga korona-situasjon blitt levert slik at noen av
våre tapte inntekter har blitt dekket.

Medlemsmasse:
Trønder-Lyns medlemsmasse består av en blanding aktive og passive medlemmer. I
2020 har antallet vært ca 650. Små endringer fra året før.
Økonomi:
I 2020 hadde Trønder-Lyn idrettslag en total omsetning på NOK 2.216.710. Dette er
en reduksjon fra 2019 på NOK 572.390. Idrettslagets totale overskudd for 2020 er på
NOK 260.742, og med tanke på hvilket år det har vært må vi kunne si at dette er bra.
Egenkapital pr 31.12.2020 er NOK 3.127.368.

Sluttord:
Det man sitter igjen med etter et slikt år med lite organisert aktivitet og annerledes
hverdag, er at man savner hverdagen slik den var før. Dagene med stinn brakke i
Horghallen og Trønder-Lyn-hjertet bankende langt utenpå brystet. Savnet etter høy
musikk, speaker-stemmer og høye rop fra Sørøya, og mylderet av folk i
Trehjørningen på torsdagskvelder i kveldsmørket for poengrenn og varm saft. Det er
dette som driver oss. Gleden i å møtes over et felles prosjekt eller en felles
opplevelse. Samholdet i å heie frem egne barn og sambygdinger i
konkurransesituasjoner, eller dugnad for å forbedre bygdesamfunnet vårt og plassen
vi er så glad i. Det er dette vi ønsker å fremsnakke, dugnadsånden og fellesskapet et
idrettslag kan være med å skape.
Vi vil derfor takke alle som med sin frivillige innsats i de ulike verv gjør en
kjempejobb for idrettslaget, fellesskapet og for Kvål som lokalsamfunn. Takk! Uten
dere hadde det ikke gått. En stor takk også dere som avslutter deres verv i år.
Vi gratulerer Asbjørn Hepsø med prisen årets ildsjel gjennom Q-meierienes kåring.
Velfortjent pris og et godt bidrag til Trønder-Lyns ansikt utad.
Måtte 2021 bli et mer aktivt og sosialt år!

