Vedlegg 2 til årsmøte i Stjørdal Paraidrettslag 2021

Årsberetning 2020 for Stjørdal Paraidrettslag
Styret har i 2020 bestått av:
Leder – Vigdis Haarberg
Nestleder/økonomi – Aleksander Wråli
Sekretær – Kirsten Karlsen
Styremedlem – Nina Oline Kjøsnes
Varamedlem – Kjell Husan

Valgkomite i 2020 har bestått av:
Leder - Sara Tronstad
Medlem – Vigdis Lillebo
Medlem – Johan Aune
Varamedlem – Jostein Totland

Kontrollutvalg i 2020 har bestått av:
Leder – Inger Johanne Overvik Uthus
Medlem – Eva Iversen
Varamedlem – Ellen Lian Halten
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Medlemstall:
Pr 31.12.2020 hadde vi 80 medlemmer totalt, herav 66 aktivt utøvende medlemmer.

Året 2020 har for de fleste vært et veldig spesielt år med masse restriksjoner som har gjort at
våre medlemmer ikke har kunnet trent sammen som vanlig. Alle planlagte arrangementer og
turer ble avlyst/utsatt.
Før pandemien slo til i mars var vi med på følgende arrangementer:
-

Fotballcup på Verdal 01. og 02. februar

-

Håndballdag på Stjørdal 25. januar

-

Håndballdag på Sveberg 7. mars

Felles treninger/aktiviteter i pandemitiden:
Mai/juni -

Fotballtreninger iht smittevernsregler bak Stokkan U og på kunstgressbanen

Juni -

Håndballtreninger iht smittevernsregler utenfor Halsen barneskole

Slutten av august – medio oktober

Utendørs aktiviteter for håndball og boccia, fotball bak

Stokkan U og kunstgressbanen
Både håndball, fotball og boccia begynte med innetrening medio oktober på Stokkan U og
Fosslia fjellhall, men rakk bare 2 uker med trening før pandemien blomstret opp igjen i
regionen i begynnelsen av november. Da måtte vi avlyse all felles trening og også planlagt
julebord for medlemmene.
Vi har avholdt 9 styremøter i 2020 – alle digitalt via Teams, noe som har fungert veldig bra.
Årsmøte ble avholdt skriftlig da vi ikke kunne samles fysisk. Del 1 med godkjenning av
årsregnskap 2019 og budsjett 2020 ble avholdt i juni. Del 2 med godkjenning av årsberetning
og valg av styre/valgkomite/kontrollutvalg ble avholdt i desember.
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Trenere:
Håndball: Linda Nilsson og Kenneth Aurheim (sluttet i april)
Vigdis Haarberg har fungert som trener i koronaperioden.
Fotball: Johan Aune
Jon Arne Bakken er materialforvalter og sponsorsjef for både håndball og fotball
Boccia: Kjell Husan og Unni Husan
Friidrett: Jostein Totland, Aleksander Wråli og Kirsten Karlsen

Pengestøtte:
Vi har mottatt støtte til tiltak og arrangementer i 2020 som vi pga pandemien ikke har fått
brukt. Disse midlene vil vi bruke på våre medlemmer når situasjonen tillater at vi
gjennomfører arrangementer og turer.
Vi har mottatt gaver og støtte fra lag og foreninger i Stjørdal/ Meråker/Selbu kommune,
Norsk Tipping, Avinor, Sparebank1, Stjørdal kommune
Våre sponsorer/samarbeidspartnere har vært Fides, Turbuss1 og Kristoffersen Bil.

Vi takker alle for den støtten vi har fått og lover at midlene skal brukes til arrangementer for
våre medlemmer når det åpnes opp for dette.

