
 

GENERALSPONSOR: 

 

 

 
ÅRSBERETNING 2019 

 
HILS ALDERMANNSLAUG 

 
Etter årsmøtet 19. februar 2019 har styret følgende sammensetning: 

 
Oldermann: Gunnar Harris-Christensen - valgt for to år (2019 og 2020) 

 Sekretær:  Trygve Voll - ikke på valg 
           Kasserer:  Dag Eliassen – endret fra styremedl. til kasserer (1 år) 
 Styremedl.: Tor Hagland – valgt for to år (2019 og 2020) 

 
 

Valgkomite: Bjarne Håvik og Kåre Osmundsen – begge for 1 år.  
 

Revisor:  Kåre Osmundsen – valgt for 2019 
 
Møtefrekvensen, med fire årlige møter/treff fortsatte i 2019. Med ukentlige samlinger, 
hvor mange medlemmer i Aldermannslauget treffes hver tirsdag til felles dugnad og 
sosialt samvær, blir det mindre behov for ytterligere treff/samlinger på kveldstid.  
 
Årsmøtet ble dette året avholdt torsdag 19. februar.  
HIL Friidrett stod som arrangør av innendørs-NM, og det var årsaken til at årsmøtet 
ble avholdt noe senere enn vanlig. Det hadde møtt opp 10 medlemmer da oldermann 
Gunnar ønsket velkommen.  
De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått og behandlet uten store diskusjoner, og 
regnskapet ble godkjent med et overskudd på 7.277,30.  
 
Styret har avholdt 3 styremøter i året, og behandlet 8 saker. Forberedelser og 
gjennomføring av sommerturen, høstprogram, planlegging av biffaften, samt 
forberedelser frem mot årsmøtet har vært de viktigste sakene. 
 
Sommerturen i 2019 gikk til Eikemo, og ble gjennomført lørdag 15. juni. Turen gikk i 
egne biler til Viskjer i Åkrafjorden, der vi ble hentet av vert Geir Arne Eikemo og 
fraktet over fjorden med båt til kaien på Eikemo. De sprekeste valgte å ta beina fatt 
og fikk en fin tur og god mosjon opp de bratte bakkene fra sjøen. 
På kaien stod det klar en traktor med sightseeing-vogn, og denne fraktet de 
resterende opp til stølen på Eikemo, hvor det ble servert rømmegrøt og spekemat.  
 
 
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, men er likevel glade for den 
gode oppslutningen om aktivitetene. 
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Best oppslutning var det – som vanlig - på den tradisjonelle Biff-aften, som dette året 
ble avviklet torsdag 5. desember. Her hadde vi besøk av Sverre Meling, som holdt et 
meget interessant foredrag med tittel: «Haugesund – en by på tross av Bergen og 
Stavanger». Han dro forsamlingen gjennom en svært interessant halvtime om byens 
utvikling og fremtidsutsikter, og responsen fra de 36 fremmøtte var veldig god.  
Biff-aften er et svært populært tiltak som samler bra med folk, og også det tiltaket 
hvor vi får flest av de yngre medlemmene med.  
 
 
Oppsummering av årets aktiviteter: 
 

Februar: Årsmøte med 10 medlemmer tilstede. 
Juni:  Årets sommertur til Eikemo – biler/båttur med 25 deltakere. 
September: Laugsmøte med oppsummering av friidrettssesongen ved  

   lederen i SU Jostein Salemonsen.  
Desember: Biffaften med 36 medlemmer til stede og foredrag v/Sverre 

Meling. 
 
 
Flere av Aldermannslauget ivrigste medlemmer bidrar på ulike måter i HIL-
organisasjonen. Gunnar Harris-Christensen har vært medlem i styret Haugesund IL 
Allianseidrettslag i 2019, og Dag Eliassen, Bjarne Håvik og Kåre Osnes 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.  
Tirsdags-treffene samler hver gang 10-15 medlemmer. 
 
 
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.  
 
 
 
 

Haugesund, 16. februar 2020 
 
 
 
 
Gunnar Harris-Christensen       Tor Hagland       Dag Eliassen     Trygve Voll 


