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ÅRSBERETNING 2015 
 

HILS ALDERMANNSLAUG 
 

På årsmøtet 29. januar 2015 ble følgende styre valgt: 
 

           Oldermann: Bjarne Håvik - valgt for 2015 og 2016   
Sekretær:  Trygve Voll - ikke på valg 

           Kasserer:  Erling Eide - valgt for 2015 og 2016 
Styremedl.: Kåre Osmundsen – ikke på valg 

 
Valgkomite: Karsten Digernes og Dag Eliassen – begge valgt for 2015 

 
Revisor:  Tor Hagland – valgt for 2015 

 
I årsmeldingen for 2014 ble det etterlyst en revidering av laugets vedtekter, slik at de 
blir mer i tråd med ny struktur i idrettslaget. Styret la på årsmøtet frem forslag til nye 
vedtekter, og disse ble etter litt diskusjon enstemmig vedtatt. 
 
Det ble på årsmøtet også informert om arbeidet med nye skolebanner og styret i HIL 
Friidrett fikk i oppgave å fullbyrde arbeidet. De nye bannerne ble klar i begynnelsen 
av mai og ble levert til h.h.v. Gard (jenter) og Solvang (gutter) som vinnere i 
Bannerkampen 2014. Dermed ble ønsket om å se de nye skolebannerne i 
barnetoget 17. mai oppfylt.   
 
Bernhard Sørensens minneplakett for 2014 ble tildelt Urige Buta for sine idrettslige 
prestasjoner i sin tid i klubben. 
 
Saken med flytting av bautasteinen over Bernhard Sørensen fra HIL-huset og opp til 
friidrettsstadion har også fått sitt punktum. «Plutselig» ble det fart i saken og i løpet 
av kort tid ble nødvendige mannskap og utstyr stilt til rådighet fra kommunene side, 
og bautaen kom på plass tidsnok til NM. Nå står «han Bernhard» og skuer ut over 
friidrettsbanen, som seg hør og bør en hedersmann i Haugesund IL.  
  
Som de foregående år har styret lagt opp til månedlige møter. Fremmøtet har også 
dette året vært jevnt over bra. Styret tror at dette både skyldes aktiv markedsføring 
(invitasjon pr. brev/e-post) i forkant av hvert møte, samt interessante tema på 
møtene. Gledelig er det at det i løpet av året har dukket opp flere som det er en stund 
siden vi har sett.  
 
Sommerutflukten gikk dette året til Bokn og en rundtur til flere av de ukjente perlene 
som finnes i kommunen. Det ble en kjekk opplevelse for de som deltok. 
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Best oppslutning var det på den etter hvert så tradisjonsrike Biff-kvelden, som dette 
året ble avviklet i desember. 
 
Det har vært avviklet møter gjennom året som følger: 

Januar: Årsmøte med 12 medlemmer tilstede. 
Februar: Laugsmøte 
Mars:  Laugsmøte m/info fra lederen i NM-komiteen John Kongshavn 
April:  Laugsmøte 
Mai:  Årets utflukt til Bokn 
September: Laugsmøte med oppsummering og inntrykk fra årets NM. 
Oktober: Laugsmøte 
November Laugsmøte  
Desember: Biffaften med 22 medlemmer 

 
Flere av Aldermannslauget ivrigste medlemmer bidrar på ulike måter i HIL-
organisasjonen. Bjarne Håvik og Tor Hagland har vært styremedlemmer i HIL 
Allianse siden årsmøtet i mars 2015. Og Dag Eliassen og Bjarne Håvik er 
medlemmer i Hederstegnkomiteen.   
 
Gjennom året møtes flere av medlemmene hver tirsdag formiddag i DeepOcean 
Arena. Da står ulikt forefallende arbeid på dagsorden og økten avsluttes alltid med litt 
kaffe og en god prat. Mye godt arbeid er utført i løpet av disse treffene, det være seg 
rydding og ettersyn i hallen, opprydding og arkivering i gamle papirer eller 
«utsmykingsarbeid» og oppheng av kunst i ulike rom i hallen. 
Dugnadsarbeid er bærebjelken i frivillige lag og organisasjoner så også i vårt lag, og 
det er stor takknemlighet for det arbeidet som blir utført. 
 
Vi må heller ikke glemme at mange av medlemmene i Aldermannslauget stiller flittig 
opp som dommere og funksjonærer på klubbens mange stevner og arrangement. 
Spesielt på stevnene som går på dagtid er dette til stor og uvurderlig hjelp.  
 
I november fikk vi det triste budskapet at Per Pedersen var gått bort, bare 3 måneder 
etter kona Bjørg. Per var æresmedlem i HIL og sammen med Bjørg var de ivrige 
deltakere i Aldermannslauget. Det vil merkes på laugsmøtene fremover at Per og de 
mange gode historiene er borte. 
 
 
 
Haugesund, 28. januar 2016 
 
 
Bjarne Håvik               Erling Eide              Kåre Osmundsen Trygve Voll 
 
 
 
 


