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ÅRSBERETNING 2022 

 
HILS ALDERMANNSLAUG 

 
Etter årsmøtet 16. mars 2022 har styret følgende sammensetning: 

 
Oldermann: Gunnar Harris-Christensen – gjenvalgt for 2 år 

 Sekretær:  Trygve Voll – ikke på valg 
           Kasserer:  Dag Eliassen – ikke på valg 
 Styremedl.: Tor Hagland – gjenvalgt for 2 år 
 

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

 
I motsetning til de to foregående årene, ble 2022 et år med mer normal aktivitet.  
Både årsmøtet, september-møtet og Biffaften ble gjennomført som planlagt, mens 
sommerturen til Karmøy i juni, ble avlyst p.g.a. liten påmelding. 
 
På årsmøtet, som ble avholdt onsdag 16. mars, møtte 8 medlemmer. Årsmøtet inneholdt 
forøvrig to årsmeldinger og regnskap for to arbeidsår, siden årsmøtet i 2021 ble avlyst. 
Både årsmelding, regnskap og valg ble gjennomført uten store diskusjoner. 
 
Styret planla, årets sommerutflukt til Visnes og Skudenes, men turen ble avlyst, siden 
interessen og påmeldingene var svært liten. 
Torsdag 13. oktober hadde vi et møte med oppsummering av årets friidrettssesong, og den 
tradisjonelle Biffaften torsdag 1. desember avsluttet sesongen.  
Mange mener Biffaften er årets høydepunkt, og dette året hadde vi med virksomhetsleder for 
idrett i Haugesund kommune Kjetil B. Lande som gjest. Han fortalte om kommunens store 
utbyggingsplaner med ny skole og ny idrettshall i vårt nærområde.  
Biffaften har hatt stabilt god påmelding hvert år, og dette året var bordet dekket til 35 
påmeldte kvinner og menn.  
Kveldens høydepunkt ble nok den fysiske overrekkelsen av klubbens gull- og sølvmedaljer til 
fortjente mottakere. Medaljene ble opprinnelig utdelt på jubileumsfesten i anledning klubbens 
115-års jubileum i 2021, men alle deltok ikke på den festen, og derfor ble Biffaften en fin 
anledning til overlevering til resterende. Det ble en fin kveld! 
 
Styret har hatt et fysisk møte i arbeidsåret, og ellers kontakt via e-post og telefon. 
 
Som så mange år tidligere, har flere av Aldermannslaugets medlemmer bidratt på ulike 
måter i HIL-organisasjonen.  
Gunnar Harris-Christensen har vært medlem i styret Haugesund IL Allianseidrettslag i 2022, 
og Dag Eliassen, Bjarne Håvik og Kåre Osnes er medlemmer i Hederstegnkomiteen.   
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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, vasking og renhold av 
balldekket, samt 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, 14. februar 2023 
 
 
Gunnar Harris-Christensen       Tor Hagland       Dag Eliassen     Trygve Voll 


