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Årsberetning 2021 for Stjørdal Paraidrettslag 

Styret har i 2021 bestått av: 

Leder – Vigdis Haarberg 

Nestleder/økonomi – Aleksander Wråli 

Sekretær – Kirsten Karlsen 

Styremedlem – Nina Oline Kjøsnes 

Varamedlem – Kjell Husan 

 

Valgkomite i 2021 har bestått av: 

Leder - Sara Tronstad 

Medlem – Vigdis Lillebo 

Medlem – Johan Aune 

Varamedlem – Jostein Totland 

  

Kontrollutvalg i 2021 har bestått av: 

Leder – Inger Johanne Overvik Uthus 

Medlem – Eva Iversen 

Varamedlem – Ellen Lian Halten 
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Medlemstall: 

Pr 31.12.2021 hadde vi 75 medlemmer totalt, herav 62 aktivt utøvende medlemmer. 

 

Styremøter/årsmøte: 

Vi har avholdt 5 styremøter i 2021 – alle digitalt via Teams, noe som har fungert veldig bra. 

Vi fikk til å arrangere et fysisk årsmøte. Dette ble avholdt bak Stokkan Ungdomsskole i juni. 

I tillegg hadde vi et ekstraordinært årsmøte i oktober på Sportsbaren med gratis pizza til alle 

sammen. 

 

Trenere: 

Håndball: Vigdis Haarberg 

Fotball: Johan Aune og Elias Nonås 

Jon Arne Bakken er materialforvalter for fotball 

Boccia: Kjell Husan og Unni Husan 

Friidrett: Jostein Totland, Aleksander Wråli og Kirsten Karlsen 

 

Pengestøtte: 

Midler fra Norsk Tipping, Idrettsbingoen, Sparebank1, Fides og Stjørdal kommune utgjør en 

stor del av vår pengestøtte til drift og aktiviteter. Vi er også heldige som får støtte fra lag og 

foreninger i Stjørdal/ Meråker/Selbu kommune. 

Våre sponsorer/samarbeidspartnere har vært Fides og Turbuss1. 

 

Vi takker alle for den verdifulle støtten vi fikk i 2021! 

 

 



   
Vedlegg 2 til årsmøte i Stjørdal Paraidrettslag 2021 

Aktivitet: 

Året 2021 ble også veldig preget av at det var en pågående pandemi. Smittevernsrestriksjoner 

gjorde at mange aktiviteter ikke kunne bli gjennomført og det var lange perioder uten 

treninger. 

Etter sommerferien fikk vi besøk av Norges Bandyforbund, noe som vekket interessen for 

innebandy for mange. Vi meldte oss inn i Bandyforbundet og fikk køller og baller av 

Bandyforbundet.  

Fides Games ble arrangert i Stjørdalshallen i november – en flott dag med stor deltakelse. 

I desember gikk turen til Savalen der alle koste seg med veldig god mat og fikk oppleve 

Barnas julemarked. Denne turen var gratis for alle medlemmene og for ledsagere. En 

velfortjent tur for våre flotte medlemmer. 

 

 


