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Årsberetning 2022 for Stjørdal Paraidrettslag 

Styret har i 2022 bestått av: 

Leder – Vigdis Haarberg 

Nestleder/økonomi – Aleksander Wråli 

Sekretær – Kirsten Karlsen 

Styremedlem – Nina Oline Kjøsnes 

Varamedlem – Jørgen Daling 

 

Valgkomite i 2022 har bestått av: 

Leder – Johan Aune 

Medlem – Sara Tronstad 

Varamedlem – Jostein Totland 

  

Kontrollutvalg i 2022 har bestått av: 

Leder – Inger Johanne Overvik Uthus 

Medlem – David Barland 

Varamedlem – Elin Barland 
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Medlemstall: 

Pr 31.12.2022 hadde vi 86 medlemmer. 

 

Styremøter/årsmøte: 

Vi har avholdt 4 styremøter i 2022 – alle digitalt via Teams, noe som fungerer veldig bra. 

Årsmøte i 2022 ble gjennomført 31.mars 2022 på Stokkan U.  

 

Trenere: 

Håndball: Vigdis Haarberg 

Fotball: Johan Aune og Elias Nonås 

Jon Arne Bakken er materialforvalter for fotball 

Boccia: Kirsten Karlsen og Inger Johanne Overvik Uthus  

Friidrett: Inger Johanne Overvik Uthus og Jostein Totland 

 

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 i 2022 har vært Fides, Turbuss1, Trym Anlegg AS, 

Granby AS, Petors og Selbu Bygde- og hytteservice AS. 

 

Vi takker alle for den verdifulle støtten vi fikk i 2022! 
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Aktivitet: 

Året 2022 var ikke preget av smittevern og nedstenging som de to forrige årene. Heldigvis. 

Vi har hatt mye aktivitet og vært aktive gjennom hele året.  

Som vanlig har vi hatt treninger ute og inne med fotball, håndball, friidrett og boccia. 

Friidrettsgruppa har også vært i svømmehallen og har hatt ulike aktiviteter i bassenget.  

I juni hadde vi en ettermiddagstur opp til Årsøya i Selbu. Bua ordnet med forskjellige 

aktiviteter og Selbu Trykk stilte med servering til gjengen. Tusen takk for flott engasjement. 

Mot slutten av juni ble det arrangert tur ned til Allsang på Grensen med stor deltakelse. Det 

ble en stor suksess! Vi takker for en flott tur.  

I august reiste vi på moskussafari oppe på Dovrefjell. Turbuss1 med Bjørn Ove tok oss trygt 

frem og hjem igjen. Vi fant ut at kikkert var lurt på safari. 

I september gikk turen igjen til Savalen der alle koste seg, som vanlig, med veldig god mat og 

hyggelig selskap. Vi hadde noe aktivitet ute på lørdagen med ulike aktitviter som boccia, 

ballkast, frisbeegolf og fotball.  

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

kom Peder Morset Folkehøgskole ned for å delta. Lions klubbene var med å hjalp til. Tusen 

takk til alle som deltok. 

I desember inviterte Ole Vig inn til julebord for våre medlemmer. Dette er en flott tradisjon 

der vi alltid får servert god julemat. 

 

 

 


