ÅRSBERETNING 2020
HILS ALDERMANNSLAUG
Etter årsmøtet 20. februar 2020 har styret følgende sammensetning:
Oldermann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl.:

Gunnar Harris-Christensen – ikke på valg
Trygve Voll – gjenvalgt for to år
Dag Eliassen – gjenvalgt for to år
Tor Hagland – ikke på valg

Valgkomite: Bjarne Håvik og Kåre Osmundsen – begge for 1 år.
Revisor:
Kåre Osmundsen – valgt for 2020
Det var plan om lik møtefrekvens som de foregående årene, men pandemien, som slo inn
over landet rett etter avholdt årsmøte, gjorde at de planene ikke ble noe av.
Årsmøtet ble derfor det eneste møtet styret fikk gjennomført i 2020.
Det møtte 14 medlemmer på årsmøtet, og de vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått og
behandlet uten store diskusjoner. Regnskapet ble godkjent med et overskudd på kr.
3.855,20.
Styret har ikke hatt fysiske møter etter årsmøtet, men hatt kontakt via e-post.
Til tross for redusert aktivitet i idrettslaget i løpet av 2020, bidrar flere av Aldermannslauget
medlemmer på ulike måter i HIL-organisasjonen.
Gunnar Harris-Christensen har vært medlem i styret Haugesund IL Allianseidrettslag i 2020,
og Dag Eliassen, Bjarne Håvik og Kåre Osnes er medlemmer i Hederstegnkomiteen.
Gjennom året har fire-fem av medlemmene stått for ulikt arbeid i DeepOcean Arena. Mye
godt arbeid blir utført disse timene bl.a. rydding, støvsuging og annet forefallende arbeid i og
rundt hallen. I løpet av året er det også bygget en redskapsbod. 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, 28. mars 2021
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