
Årsmelding for Selbjørn ldrettslag 2021.

Dissesatt istyreti2021:
Leder:

Nestleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Varamedlem:

Johannes Fagerbakk

Michael Ek

lvar Ove Fagerbakke

Ingelin Helland

Anna Clementsen

Erik Kalvenes

Yvonne V Vassnes

Margaret Ø Larsen

Jeanette Heggen

(på valg hvert år)

(på valg ii 2023)

(på valg i 2023)

(på valg i 2023)

(på valg i 2022)

(på valg i 2023)

(på valg i 2023)

(på valg i 2022)

(på valg i 2023)

Daglig leder: Marianne Rabben (ikke stemmerett)

Styret sitt arbeidOgrepresentasjon:

Styret har i løpet av 2021 hatt 4 styremøter i tillegg til årsmøte. Fotballgruppen har hatt
mange møter for å diskutere korona, kohorter osv. SIL, HIL og AIK har hatt mange samtaler
og planlegging inn mot utvidet Austevolsserie. Når kommunegrensene ble stengt måtte vi
lage til mer fotball liv her i kommunen. Det ble arrangert Austevollsserien opp til 2009. I
tillegg ble det arrangert flere treningskamper gjennom sesongen enn normalt. Korona,
kohorter, restriksjoner og smittevern har preget store deler av 2021 og, men vi har klart
holde aktiviteten i gang. Både på fotball og i hallen.

UngeSelbjørn:

Liten aktivitet pga korona, noen få utleie til barnebursdager.



Juntos:

Lite aktivitet i år og pga korona og smittevern. Men Juntos har vært aktiv på sosiale medier
og forsøkt være tilstede for ungdommene. I slutten av året ble noen arrangement
gjennomført, noen med munnbind og strenge restriksjoner.

Sosialt rommedkiøkken:

Mye kansellering av avtaler ble det i 2021 pga smittevernstiltak og regler. Barnebursdager
har heldigvis gått som normalt siden barn ble skjermet og fikk lov og feire med
kohorter/klassen sin.

Skyte-rommet:

Pandemien har ført til begrenset aktivitet her og. Men rommet eri bruk til egentrening. Men
ingen aktivitet inn mot barn/ungdom i 2021.

Speilsalen:

Austevoll Karateklubb holder stand her i år og. De er selvstendige og har fulgt restriksjoner
Og gjennomført treninger for ungdom slik det i perioder har vært tillatt. Ingen aktivitet inn
mot SIL sinemedlemmer grunnet restriksjoner.

Medlemmeroggrupper:

Medlemstallet er på ca 250. Vi er medlem av følgende særforbund: Fotball, Volleyball og
Allidrett.

Fotball:Gruppeleder: IvarOve

Vi har hatt 12 lag i barnefotballen + 1blandet lag i bhg i 2021. I tillegg hadde vi 1 lag i

ungdomsfotballen i 2021. Første del av sesongen ble vanskelig. Å trene fotball med 1-2
meter avstand ble vanskelig. Trenerne viste stor oppfinnsomhet og kom opp med nye
Øvelser som spillerne gjennomførte. Heldigvis åpnet det litt mer opp på våren så det ble
mulig og spille kamper. Men mye frem og tilbake mtp koronasituasjonen. Mange kamper og
cuper ble avlyst. Men halve sesongen ble gjennomførbar heldigvis. Det ble mulighet for å ta
trenerkurs og inspirasjonskurs på Teams.



Volleyball:

Jon Einar Kvåle sin ungdommer/unge voksne grupper er noe variende, men de holder på når
restriksjonene tillater det. De disponerer hallen hver tirsdag og torsdag kveld. I starten av
året var alt stengt for de over 20 år, men etter hvert som restriksjonene lettet ble det
enklere å gjennomføre treninger.

Allidrett: Gruppeleder: AnnaClementsen.

Under allidrett arrangerer vi barnetrim som er ledet av Christina Møgster, Jannicke Teisnes
Wold, Anna Clementsen og Janicke Mundal. De åpner hallen hver søndag og onsdag.
Tilbudet er stort og økende og settes pris på av mange foreldre og barn.

Skuletrimmen er ledet av Marianne Rabben. Onsdagene er det først en gruppe for barn som
ikke går på fotball. Gruppen består av 15 unger som stortrives og trener og opplever
mestringi form avmange forskjellige øvelser/idretter.

Så er det en gruppe for alle i SIL. Mellom 30-40 utøvere som leker, spiller, øver, mestrer og
koser seg.

Back to Basic er ledet av Amalie Nordvik. B2B var stengt i perioder pga restriksjoner men
startet opp igjen i slutten av 2021. Ca 15-20 stk som kommer på dette tilbudet hver uke.

Også 2021 har vært preget av kohorter, vasking, restriksjoner osv, men mye lettere i 2021
enn 2020.

Dugnad:

1 2021 fikk vi gjennomført en dugnad med rep av gjerde, ny port/inngang, not mot
parkering/klubbhus, utskiftning av skilt og gamle mål. I tillegg har styret og daglig leder har
tatt økter for å få unna det mest nodvendigste som luking, spyling, rydding osv.

Tippemidler:

Vi har søkt om tippemidler for oppgradering av banen, ballbingen og tennisbanen men
ingenting er utbetalt enda. Kommunen følger opp saken enda.

Prosjekt Haugen:

Styreleder og daglig leder har vært på noen møter med Austevoll kommune om
planleggingen av sykkelbane og to 3'er baner på haugen vår. Arkitekt Melanie har tegnet og
visualisert tankene våre og prosjektet ser og er super spennende, og med masse



flerbruksområder. Vi ønsker bærekraft inn i anleggene våre så vi ser på muligheter for
solcellepanel på taket og sedum tak for å være bie/insektsvennlig.

Økonomidrift:

Laget har god økonomi men har gjort få investeringer i 2021 pga korona. Det har blitt
investert i noe mer utstyr til hallen og fotballbanen også. Nye små-mål, balanseelementer
OSV.

Økonomihall:

Daglig leder og styreleder jobber for å finne de beste lảnebetingelser for å redusere
renteutgifter. Takket være trofaste og uunværlige skiltsponsorer nådde vi målet om
nedbetaling av avdrag på 400.00Okr i 2021.

Vi har 3.196.635 kr igjen på lånet värt.

Nestleder:Michpel Ek Styremedlem: Margaret Ø. Larsen


