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ÅRSBERETNING 2021 
 

HILS ALDERMANNSLAUG 
 

Etter årsmøtet 20. februar 2020 har styret følgende sammensetning: 
 

Oldermann: Gunnar Harris-Christensen – ikke på valg 
 Sekretær:  Trygve Voll – gjenvalgt for to år 
           Kasserer:  Dag Eliassen – gjenvalgt for to år 
 Styremedl.: Tor Hagland – ikke på valg 
 

Valgkomite: Bjarne Håvik og Kåre Osmundsen – begge for 1 år.  
Revisor:  Kåre Osmundsen – valgt for 2020 

 
Styrets plan om å få i gang litt aktivitet i løpet av 2021, fikk stadige skudd for baugen. Da 
smittesituasjonen utover våren holdt seg på et høyt og heller stigende nivå, ble styret enige 
om å utsette all organisert aktivitet til samfunnet igjen åpnet opp.  
Høsten 2021, da smittesituasjonen virket å være under kontroll, vurderte styret å avvikle den 
tradisjonelle biffaften. Da HIL Allianseidrettslag planla jubileumsfest for å markere 115-års 
jubileum for HIL omtrent samtidig, bestemte styret seg for å hoppe over biffaften og heller 
satse på et sosialt treff våren/sommeren 2022. 
I året 2021 er det derfor ikke gjennomført noen treff/samlinger i regi av styret. 
 
Styret har ikke hatt fysiske møter etter årsmøtet 2020, men hatt kontakt via e-post. 
 
Året 2021 ble også gjennomført med redusert aktivitet i idrettslaget, men flere av 
Aldermannslauget sine medlemmer bidrar likevel på ulike måter i HIL-organisasjonen.  
Gunnar Harris-Christensen har vært medlem i styret Haugesund IL Allianseidrettslag i 2021, 
og Dag Eliassen, Bjarne Håvik og Kåre Osnes er medlemmer i Hederstegnkomiteen.   
 
Samlingene hver tirsdag, som ikke er en organisert del av Aldermannslauget sin virksomhet, 
har vært gjennomført stort sett hele året, med et lengre opphold midt på sommeren. I løpet 
av disse samlingene blir det gjort mye godt arbeid med bl.a. rydding, støvsuging og annet 
forefallende arbeid i DeepOcean Arena. 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. 
 
Vi må også ta med at flere av medlemmene i Aldermannslauget har stilt opp som dommere 
og funksjonærer på klubbens stevner og arrangement. Spesielt på stevnene som går på 
dagtid er dette til stor og uvurderlig hjelp.  
 
 
 

Haugesund, 16. februar 2022 
 
 
Gunnar Harris-Christensen       Tor Hagland       Dag Eliassen     Trygve Voll 


