ÅRSBERETNING FOR HAUGESUND IDRETTSLAG
ALLIANSEIDRETTSLAG 2016
Styrets årsrapport for 2016:
Det har vært avholdt 5 ordinære styremøter samt 2 felles styremøter med HIL Friidrett
og HIL Orientering.
Allianseidrettslaget overtok det formelle ansvaret for Djupadalten i 2016 og har gitt
bidrag til arrangementet gjennom å vedta ny instruks utarbeidet på forespørsel av
styret.
Allianseidrettslaget har også deltatt i feiringen av HIL sitt 110 års jubileum gjennom
Aldermannslaugets tilstelning 12. Mai, og gjennom hederstegnkomiteen å sørge for at
det ble tildelt gullmedaljer til sammen 9 av klubbens medlemmer, og sølvmedalje til 18
av klubbens medlemmer. De fleste av disse fikk sine medaljer tildelt på stilfull
jubileumstilstelning 19.11.2017 – samtidig som Arne Simonsen fikk tildelt
Æresmedlemskap.
Tildelinger 2016:
Utnevnelse av Æresmedlem
Arne Simonsen
FORTJENESTEMEDALJE I Gull
Urige Buta
Karsten Digernes
Inge Lemvik
Einar Vestvik
Dag Eliassen

Bjarne Håvik
Sigbjørn Nesheim
Erling Eide
Jon Udal

FORTJENESTEMEDALJE I Sølv
Morten Velde
Kåre Osmundsen
Borghild Hervik
Torbjørn Fjeldheim
Wigard Nilsen
Kjetil Ramstad
Arne Innbjo
Jan Steffensen
Håkon Holm

Lars Vestvik
Gro Verpe
Randi Bergh
Peder Svein Grønås
Gro Elin Lohne Sande
Arvid Kobbeltvedt
Eirik Apeland
Åge Pettersen
Egil Ivar Vestvik

Styret vil berømme deltakerne i Hederstegnkomiteen som påtok seg et møysommelig
arbeid med å gjennomgå årsrapporter og vurdere deltakelse i verv og komiteer. En
spesiell takk til Kåre Osnes som tok frem årsrapporter 30 år tilbake i tid. Det er lett å
glemme noens innsats, spesielt de som tilkjennegir sin tilstedeværelse minst. Komitéen
skal ha ros for å ha satt fokus på disse, samt kvinnene ved denne gjennomgangen.
I 2015 ble det tatt initiativ mot Haugesund Kommune for å få gjort noe med belysningen
ved Idrettshallene. Ved bygging av Deep Ocean Arena ble strømledninger til lys gravd
over og aldri reetablert. Dermed ble området liggende i stummende mørke vinterstid.
Ved samlet innsats med Turnforeningen høsten 2016 fikk arbeidet med lyssetting rask
oppstart, samtidig ble det laget sykkelveg og gjort begrensinger for innkjøring og
parkering. Sikkerheten for alle er nå sterkt forbedret.
Styret vil peke på at det i 2016 ble fremlagt saker som har konsekvenser i forhold til
Allianseidrettslagsavtalen og vår felles IT plattform. Iverksatte tiltak på Web-løsning,
samt en større omlegging av medlemskapstyper gjør at det er naturlig å se på
avtaleverket for å se om dette er godt nok til å håndtere endringer. I tillegg har Friidrett
initiert endringer i forhold til økonomisk innsats i Djupadalten som ikke er avklart.
Styret i Allianseidrettslaget er positiv til endringer og utprøving av nye løsninger, men
er bekymret for prosessene disse gjennomføres etter.
Styret i Allianseidrettslaget har i 2016 bestått av:
Jan Steffensen,
Berly Døske
Per Bjarne Myhre,
Tor Hagland
Bjarne Håvik
Karl Jørgen Haakonseth
Vedlegg:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Årsrapport fra Aldermannslauget, HIL Koret og Djupadaltkomiteen.
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