ÅRSBERETNING 2018
HILS ALDERMANNSLAUG
Etter årsmøtet 25. januar 2018 har styret følgende sammensetning:
Oldermann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl.:

Gunnar Harris-Christensen - ikke på valg
Trygve Voll - valgt for to år (2018 og 2019)
Erling Eide - ikke på valg
Dag Eliassen – valgt for to år (2018 og 2019)

Valgkomite: Bjarne Håvik – ble valgt på årsmøtet for 2018, mens styret fikk i
mandat til å utnevne det andre medlemmet til valgkomiteen.
Revisor:

Tor Hagland – valgt for 2018

Møtefrekvensen, med fire årlige møter/treff ble videreført i 2018. Bakgrunnen for
dette er at mange medlemmer i Aldermannslauget treffes hver tirsdag til felles
dugnad og sosialt samvær. Dermed er det blitt mindre behov for månedlige
samlinger.
Årsmøtet siste uken i januar er et av disse, og dette året møtte det opp 14
medlemmer da oldermann Gunnar ønsket velkommen.
De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått og behandlet uten store diskusjoner, og
regnskapet ble godkjent med et overskudd på kr. 2.211,-.
Etter årsmøtesakene ble Bjarne Håvik tildelt Bernhard Sørensens Minneplakett for
2017. Bjarne har i en årrekke vært en bærebjelke i Aldermannslauget både som
mangeårig oldermann, medlem i styret og ellers viktig bidragsyter i klubben.
Tildelingen var svært fortjent og ble godt mottatt av de fremmøtte.
Styret har avholdt 3 styremøter i året, og behandlet 7 saker. Forberedelser og
gjennomføring av sommerturen, høstprogram, planlegging av biffaften, samt
forberedelser frem mot Årsmøtet har vært de viktigste sakene.
Sommerturen i 2018 gikk til Espevær, og ble gjennomført lørdag 16. juni. Turen gikk i
egne biler til Langevåg/Eidesvik og videre med rutebåt til Espevær. Her var det lagt
opp til omvisning med guide på Baade-huset for de som ønsket det, eller tur på eget
initiativ rundt på øya. Middagen ble inntatt på restaurant "Gamle Posten", og var - iflg.
deltakerne - svært velsmakende og god.
Torfinn Bie var med som guide på øya, og få kjenner øysamfunnet bedre enn han.
Styret har også dette året prøvd med direkte utsending av informasjon om møter og
treff, og tror at dette har bidratt til god oppslutning om treffene. Styret savner
fremdeles større oppslutning blant yngre medlemmer, slik at ikke Aldermannslauget
blir et møtested bare for pensjonister
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Best oppslutning var det på den etter hvert så tradisjonsrike Biff-kvelden, som dette
året ble avviklet i desember. Her hadde vi besøk av Per Quale, som viste bilder og
fortalte om arbeidet med boken "Djupadalen en vandring på gjengrodde stier". Det
ble en svært interessant halvtime, og god respons fra 32 fremmøtte.
Oppsummering av årets aktiviteter:
Januar:
Årsmøte med 14 medlemmer tilstede.
Juni:
Årets sommertur til Espevær – biler/båtur med 22 deltakere.
September: Laugsmøte med oppsummering av friidrettssesongen ved
lederen i SU Jostein Salemonsen.
Desember: Biffaften med 32 medlemmer tilstede og foredrag v/Per Quale.
Flere av Aldermannslauget ivrigste medlemmer bidrar på ulike måter i HILorganisasjonen. Gunnar Harris-Christensen og Tor Hagland har vært medlemmer i
styret HIL Allianse i 2018. 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
kaffe, vafler og en god prat. Mye godt arbeid er utført disse timene gjennom året bl.a.
rydding, støvsuging og annet forefallende arbeid i og rundt hallen. Dugnadsarbeid er
bærebjelken i frivillige lag og organisasjoner, så også i vårt lag, og det er stor
takknemlighet i klubben for det gode arbeidet som blir utført.
HIL Friidrett har forøvrig støttet Aldermannslauget med kr. 5000,- til dekning av rest
utgifter på Espevær-tur.
Vi må også ta med 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.
Nå som møtefrekvensen er lavere og innhold mer eller mindre bestemt på forhånd,
bruker styret mindre tid på planlegging og innhold på møtene. Dette bør gjøre det
lettere å rekruttere nye styremedlemmer også blant yngre medlemmer.

Haugesund, 14. januar 2019

Gunnar Harris-Christensen

Erling Eide

Dag Eliassen
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Trygve Voll

