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Sak 1 - Velkommen - Godkjenne de stemmeberettigede. 

  

To trofaste medlemmer i Bagn idrettslag gikk bort i 2020.  

Det var Ivar Kolsrud og Leif Moe. Vi lyser fred over deres minne. 

 

Bagn idrettslag vil takke  Trygve Olav Dokken’s familie for minnegaven som ble gitt i begravelsen. 

Gaven ble brukt til hjertestarter som er plassert på Fossvang. 

 

 

Sak 2 - Velge dirigent 

 Forslag dirigent: 

  

 

Sak 3 - Velge protokollfører 

 Forslag protokollfører: 

 

  

Sak 4 - Velge to til å underskrive protokollen 

 Forslag: 

 

 

Sak 5 - Godkjenne innkallingen 

 

Innkalling ble kunngjort på  http://www.bagn.no/  og idrettslagets Facebooksider. 

 

Frist for forslag var satt til  4. mars 2021, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no,  

11. mars 2021 samt på idrettslagets nye nettsider. 

  

Saksdokumentene er sendt til de medlemmene der vi har registrert e-postadresse. 

Vi ber om at flere oppgir e-postadresse. Denne kan legges inn på minidrett.no 

 

 

Sak 6 - Godkjenne saklisten 

 

 

 

 

http://www.bagn.no/
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   Sakliste ifølge lovnorm: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent for 2022, og gi styret fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Utbygging av Fossvangbygget. 

15. Valg 

 

  

 

Sak 7 - Godkjenne forretningsorden 

 

  

 

 

Sak 8 - Behandle idrettslagets årsmeldinger 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøte 18. mars 2021 Side 5 

 

 

Årsmelding 2020 - Hovedstyret Bagn Idrettslag 

 

Styret har i 2020 bestått av: 

 

Leder:    Steinar Skjerve  

Nestleder:   Morten Bellika Johansen  

Sekretær:   Tore Skjerve   

Styremedlem:  Oddvin Sørbøen 

Styremedlem:  Anne Dyve  

Styremedlem:  Solfrid Olmhus 

Styremedlem:  Karsten Øyhus 

Varamedlem:   Kristin Kamben 

 

Bagn idrettslag har i 2020 hatt grupper innen ski, fotball, innebandy, svømming, klatring, sykkel og 

allidrett/idrettsskole. Svømmegruppa kom ikke i gang før svømmehallen ble stengt pga av Korona.  

Bagn idrettslag hadde i 2020, 514 medlemmer medregnet stort og smått. De mest aktive gruppene er 

fotball og ski. Medlemsnedgangen må i stor grad tilskrives Koronasituasjonen 

Idrettslaget bruker Klubbadmin til administrasjon av medlemsregisteret og oppfyller dermed kravet til 

elektronisk medlemsregister. For 2021 vil Klubbadmin brukes til å innkreve medlemskontingenten. 

Mye av styrets arbeid har også i 2020 har dreid seg om den store anleggsutbyggingen på Fossvang. I løpet 

av 2020 er anleggene på Fossvang for det meste ferdigstilt. Det gjenstår mindre arbeider som vil bli gjort i 

2021.  Det har vært relativt mye jobb i forhold til anleggsarbeid, søknader og oppfølging.  

Anleggene er for en stor grad ferdig og området mellom Fossvang og hallen er ferdigstilt. Bygging av 

lager/garasje er planlagt gjennomført i 2021. Makeskifteavtalen med kommunen er ikke fullstendig 

gjennomført, men for praktiske formål regner vi med at dette kommer på plass i 2021. 

Fossvangbygget har gjennom året fått tiltrengt vedlikehold. Det er ny belysning i salen nede, etablert e-

sport/gamingrom. Det er satt inn nye panelovner og lystette gardiner. På guttetoalettet er det satt inn nye 

armaturer og nytt urinal. Det er også malt samt montert bedre belysning. Dametoalettet skal også 

oppgraderes. Det skal bygges garasje/lager mellom Fossvangbygget og kunstgressbanen noe som vil gi 

sårt tiltrengt lagringsplass.     

Idrettshallen og svømmebassenget stod klart i starten av året og gir helt nye muligheter for aktivitet. Både 

volleyball og håndball startet opp i januar. Dessverre ble det stopp i mars da hallen stengte. I høst har det 

vært noen volleyballøkter, - håndball har avventet. 

Økonomien i Bagn Idrettslag er tilfredsstillende og vi gjør opp med et solid regnskapsmessig overskudd i 

2020.   Det solide økonomiske fundamentet bygd opp over mange år har gjort det mulig å gjennomføre 

investeringene i anlegg på Fossvang. Det er ingen tvil om at anleggsutbyggingen har vært et stort løft for 

idrettslaget som vil prege økonomien i mange år fremover. Fra å ha god egenkapital i banken vil vi nå gå 

over til å ha lån som skal nedbetales og betjenes med renter.  

Brødrene Dokken AS har stått for anleggsarbeidene på Fossvang og uten dem hadde nok ikke denne 

utbyggingen vært mulig. Styret vil på vegne av Bagn idrettslag, rette en stor takk til  

Brødrene Dokken AS for vel utført arbeid og økonomisk hjelp i anleggsperioden. 
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Anleggsregnskapene for flere av anleggene ble avsluttet i februar/mars 2021 og vi kom i mål noe under 

budsjettert. I 2021 vil friidrettsdekket og garasje/lager gjøre at vi får ryddet opp og ferdigstilt området 

rundt Fossvangbygget. Planleggingen av ny toppetasje på Fossvangbygget er godt i gang.  

 

Hovedsamarbeidspartnere 2020 har vært Brødrene Dokken AS, Spar Bagn, FG Bygg, Sparebank1 

Hallingdal Valdres og Valdresskigard. I tillegg har vi mange som støtter med annonser på nettsiden 

www.bagn.no, reklameskilt på Fossvang, premier og tjenester ellers.   

Takk for støtten!  

Et viktig arbeid for Bagn idrettslag blir å legge til rette for mest mulig aktivitet blant barn og unge, men 

også tilby lavterskeltilbud i alle aldersgrupper. Mye av dette handler om evnen til å involvere og 

engasjere medlemsmassen i større grad enn i dag. En av de store utfordringene er å holde på ungdommen. 

Det blir et viktig arbeid for idrettslaget at flest mulige er aktive lengst mulig.  

 

 

”Flest mulig – lengst mulig – best mulig”. 

 

 

Bagn 11. mars 2021 

 

Styret i Bagn Idrettslag 

 

 

 

 

 

Steinar Skjerve   Morten Bellika Johansen  Anne Cathrine Dyve  

 (sign.)    (sign.)          (sign.)  

  

 

 

 

 Tore Skjerve      Karsten Øyhus     Solfrid Olmhus    Oddvin Sørbøen 

             (sign.)         (sign.)   (sign.)   (sign. 
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Bagn Idrettslag 

 
stiftet    5. mars 1911 

 

Medlemsliste   pr.   31. desember 2020 

Antall medlemmer 2020  : 514 

Derav æresmedlemmer  :     4 

 

      KVINNER:            MENN:   TOTALT: 

 0 -    5 år  :   12 ( 19)    14  ( 18)  =    26 (  26) 

 6 -  12 år  :   46 ( 45)    48  ( 66)  =    94 (  94) 

13 -  19 år  :   31 ( 46)    50  ( 58)  =    81 (104) 

20 -  25 år  :     1 (   8)    10   ( 17)  =    11 (  25) 

26 -  64 år  : 117     (143)  121 (137)  =  238 (280) 

65 -  :   28     (  34)    36 (  39)  =    64 (  73) 

    ___________________________________________________ 

TOTALT: : 236 (295)  279 (335)  =  514 (630) 
 

MEDLEMMENE FORDELT PÅ KRETSER: 

Bagn  -   287  (376) 

Reinli  - 98  (121) 

Leirskogen  - 28    ( 40 ) 

Hølera  - 47  ( 51 ) 

Garthus  - 7   (   5  ) 

Begnadalen/Begna/Nes i Ådal - 19  (   7  ) 

Hedalen  -                    5        (  10 ) 

Andre  - 23  ( 22  ) 

 

Tallene i  (   )   er for 2019. 
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Årsmelding 2020 – Brukt & loppebutikken  

 

I desember 2019 flyttet bruktbutikken fra kiosken til nye lokaler i Storebruvegen 56.  

Når tunnelen åpnet ble det stille nord for brua. Da det ble ledige lokaler hos Gøran Østgård, FG Bygg AS, fikk vi 

leie disse og flyttet i desember 2019.  

 

Takk til Gunnar og Greg Hansebakken for leie av kiosken. 

 

Vi opplever god respons fra både fastboende og hytteeiere. Vi får inn mye flott. En stor takk til alle som leverer inn 

ting de ikke har bruk for lenger. Det er bra for miljøet, samtidig som det gir penger til utvikling av 

Fossvangområdet. Utfordringen er at vi ikke har plass til å vise frem alt, men vi håper at det fortsatt blir god trafikk 

og at folk leverer inn sine brukte ting.  

Dagens lokaler passer godt til å drive bruktbutikk. Det har blitt noe ekstra tiltak i forhold til Korona, blant annet 

med håndsprit og renhold. Lokalene har ikke innlagt vann/avløp, dette er en utfordring i forhold til renhold/vask. 

Det er innledet samtaler med huseier med tanke på å få innlagt vann/avløp i bygget.  

 

I 2020 ble inntektene på kr 288 085.-   Omsetningen har steget gjennom hele året. Vi hadde, på grunn av 

Koronasituasjonen, stengt i nesten 2 måneder, men har, spesielt på høsten og før jul, opplevd stor trafikk.  

Vi bruker Facebook og Instagram i promoteringen av varene vi får inn.  

 

Vi har fremdeles lagret varer forskjellige steder i Bagn som vi prøver å selge via bruktbutikkens web side, som har 

adresse:  Bagnil.no  

 

Betjeningen av bruktbutikken har stort sett vært de samme. Dette har vært Torhild Kollsgård, Astrid Hansen. 

Kjellaug Hagadokken, Ragnhild Dokken, Iren Thorsrud, Sigrid Marit Frøislihagen, Tore Skjerve og Torhild 

Skjerve.  

En stor takk til disse som står på for en samfunnsnyttig innsats som skaper inntekter for idrettslaget.   

Er det noen som kan tenke seg å ta i ett tak i bruktmarkedet er de hjertelig velkomne.  

Kontakt en av disse ovenfor.  

 

Bruktmarkedet er åpent fra 11.00 til 16.00 fredag, og lørdag fra 11.00 til 15.00 

 

 

 

 

 

 

http://bagnil.no/
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Innsamling til Fossvangområdet 

 

Arbeidet med innsamling til Fossvangområdet fortsetter. I 2020 var de største bidragene fra overskudd 

bruktmarkedet med kr 288 085,- samt renteinntekter på kr. 13 719.- 

Ved årsskiftet 2020 - 2021 har Bagn idrettslag kr. 1 954 409,82 øremerket utbygging på Fossvang. 

 

 

Inngående saldo 01.01.2020 Kr        1 674 278,00 

  

Overskudd loppemarked / bruktmarked 2020 Kr           288 085,00 

  

Tilført rente Kr             13 719,00 

  
Sum innskudd 2020 Kr           301 719,00  

  

Sum innsamlede midler pr. 01.01.2021 (inklusiv solgte andeler) Kr        1 954 409,82 

  

Tidligere solgt 201 andeler hver på 500 kroner Kr          100 500,00 ** 

 

** Midlene tilhører formelt Bagn IL, men skal kun brukes til realisering av idrettsbygg på Fossvang i 

Bagn.  Styret jobber ut fra at midlene kan brukes på klubblokaler på Fossvang. 

 

 

Årsmelding 2020 Fotball   

 
I 2020 hadde vi følgende lag påmeldt i serien 

G14 med 11er lag og 7er lag 

G13 9er 

G12 

J11  

J9  

 

Vi hadde også meldt på seniorlag menn, men her kom seriespillet aldri i gang. Det var godt oppmøte på 

de treningene som ble gjennomført, både ute på Fossvang og inne i Sør-Aurdals hallen når vi kunne bruke 

den. 

På grunn av Covid 19 ble det ingen grendacup i 2020. Det var ingen felles fotballavslutning, men de ulike 

lagene hadde individuell avslutning. Det ble pga av Covid 19 besluttet at det ikke skulle betales 

treningsavgift/aktivkontigent for lagene i barnefotballen 2020.  

Takk til spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre, besteforeldre og alle andre som har engasjert seg 

for glade barn og unge i fotballen 2020. 

Vi hadde også en gruppe med våre minste fotballspillere som hadde treninger, men ikke spilte kamper. Vi 

har dessverre ikke noe bilde av disse, men det kommer i 2021. 
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Her er bilder fra noen av lagene i sesongen 2020  
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Årsmelding 2020 skigruppa 

 

Styret i skigruppa har bestått av:   på valg 

Oddvin Sørbøen  Leder   2021 

Ole Jørgen Bergene  Kasserer  2021 

Merethe Lundene  Styremedlem  2022 

Kai Reidar Dølven  Styremedlem  2022 

 

Vinter 2019/2020: Vi arrangerte 9 klubbrenn, 5 på Leirskogen, og 4 på Åsemyra sammen med de andre 

idrettslagene. Det siste rennet ble avlyst pga Covid 19.  3 av rennene var langrennscross med egen 

premiering. Totalt var det 97 forskjellige deltakere på årets klubbrenn, 11 mindre enn året før. 

Skiavslutningen ble avlyst pga Covid 19. 

Vi skulle arrangere kretsrenn Supersprint, men den ble også avlyst pga Covid. Samme med 

Ellingsæterrunden skjærtorsdag 

 

I januar ble det arrangert skisamling på Leirskogen med 

overnatting. Dette ble vellykket, med vel 40 deltakere, liten 

nedgang. Det var ei helg med mye moro, lett å rekruttere 

voksne til å hjelpe til. Noen av de eldste ungdommene hjalp 

til som instruktører. Vi tok 250 kr i deltakeravgift.  

 

Lars Bertelrud og Vetle L Johansen har blitt engasjert for å 

holde skileik. Tilbakemeldingene fra løpere og foreldre er 

veldig positive, og økende mengde deltakere. Det er moro at 

yngre krefter tar tak, og de fortsetter også neste sesong. Noen 

av oss velger å tro at økt interesse ikke kommer av skifte av 

trenere, men at de nye trenerne har gått en forbilledlig skole 

gjennom tidligere års skitrening.... 

  

Årets SPB1 VM stafett gikk på Åsemyra i et aldeles fantastisk vær. Mange blide fjes, og 

tilbakemeldingene fra klubber i Valdres er at dette er årets artigste skirenn!40 lag deltok. Vi stilte 10 lag i 

de aktive klassene. Vi tok seieren i G37, ellers er det Skrautvål som dominerer i de yngste klassene. Men 

når det gjelder Puddinger var vi uslåelige, med dobbeltseier i konkurranse med 8 andre lag:-)  

 

Even Sæteren Hippe la opp før sesongen, så vi har ikke lenger satsende seniorer i klubben. 

6 løpere fra Bagn IL er  fast med på Valdres Ski treninger, og vi er dermed en av de klubbene med størst 

bidrag inn der. 

Når det gjelder egne treninger det vært barmarkstrening en dag i uka fra  høstferien til jul. Vi var helt 

oppe i nesten 40 deltaker.  

 

 

Ellers har den gamle løypemaskina på Leirskogen blitt flyttet til Bagn, og det vil da bli kjørt bedre løyper 

der vinteren 2021, samt prepping av de to minste hoppbakkene. Marius Nerli har sagt seg villig til å ta 

denne jobben 
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Løypene på Leirskogen har blitt preparert av Bjørnar Sørbøen. For vinteren 2021 får han hjelp av Erlend 

Bringsli 

 

Mvh 

Styret i Skigruppa 

 

 

 

Årsmelding 2020 svømming  

 

I februar var det eit livreddningskurs for dei som ville og målet var å få med folk som ville bidra i gruppa. 

Pga dårleg informasjon frå leiars side var det mange med som ikkje er medlem av idrettslaget. Planen for 

året var å få i gang svømmetrening for vaksne. Onsdag 11. mars var fyrste kvelden for svømmetrening, 

men då stengte Noreg. Etter dette har det berre vore å vente på evt. gjenopning av svømmehallen, men det 

skjedde ikkje i 2020.  

 

Solfrid 
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Årsmelding 2020 diverse 

Hjertestarter fra Ida Eides Stiftelse 

 

Vi fikk i 2020 tildelt Ida Eidesekken med 

førstehjelpsutstyr og hjertestarter, spesielt beregnet på 

å ta med ut på arrangementer. Utdelingen var på 

Fagernes, med kurs i bruk av utstyret.  

 

 

 

 

 

 

E-Sport / gaming / data / teknologi: 

Det er etablert rom for e-sport og gaming på Fossvang. Vi fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til 

oppgradering av lokalene på Fossvang, herunder gamingrommet.  

I tillegg fikk vi kr. 25.000 fra Sparebankstiftelsen Hallingdal som gjorde at vi fikk kjøpt inn noe utstyr. 

Totalt har vi 8 gaming stasjoner med stol, bord og skjermer.  

Det er etablert fibernett på Fossvang, så alt ligger til rette for en fremtidsrettet aktivitet.  
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Bærekraft og miljø 

Bagn Idrettslag påvirker ved våre valg miljøet rundt oss. Vi prøver å ta riktige bærekraftige og 

miljøvennlige valg. Oppfyllingen av Fossvang nyttiggjorde overskuddsmateriale fra tunnellbyggingen. At 

området kunne disponeres sparte også miljøet og nærmiljøet for tusenvis av lastebilass med stein opp og 

ned Bagnskleiva. Vi gjenbrukte også forskalingsmaterialer i lysløypa på Leirskogen. 

Bruken av granulat på kunstgressbanen var noe omdiskutert, men ut fra de mulighetene vi hadde kom vi 

fram til at det var det beste valget for oss. Vi har gjort mange og skal fortsatt gjøre tiltak for å hindre at 

granulat kommer på avveie. I 2021 kommer det flere børstestasjoner og gjerdet skal på plass mot 

Fossvangsiden. Fossvang er representert på forsiden av av brosjyren om utforming av miljøvennlige 

kunstgressbaner. Vi har fått tilsagn på 130.000 fra Sparebankstiftelsen Hallingdal til tiltak for å hindre 

spredning av granulat. 

 

 

 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/anlegg/utforming-av-miljovennlige-

kunstgressbaner.pdf 

 

Bruktbutikken i Storebruvegen bidrar ikke bare til inntekter som skal brukes på Fossvang, men det bidrar 

også til gjenbruk, mindre avfall. Mange av tingene som leveres inn her får ett nytt liv i stedet for å havne 

på miljøstasjonen. Mantraet reduce – reuse – recycle er flittig brukt blant miljøbevisste. Det handler om å 

ta bevisste valg for å redusere forbruk, for å gjenbruke ting som allerede er kjøpt og for å resirkulere det 

som ikke kan brukes om igjen. 

Valget om å gjenbruke deler av Fossvangbygget reduserer miljøavtrykket. Vi vil gjøre tiltak for at det 

velges miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger når vi skal i gang med prosjektet. Jordvarme, 

varmepumpe, solcellepanel med mer er aktuelle tiltak. 

Vann og energibruk. Bagn Idrettslag bruker både energi (strøm) og vann. Pumpehuset henter kortreist 

vann fra Begna som brukes til vanning av gresset på sommeren og isflata om vinteren. Dette reduserer 

kostanden og gjør at vi ikke trenger å bruke drikkevann til vanning.  

Forbruket av strøm spesielt på Fossvangbygget er vesentlig. Her er det montert luft-luft varmepumpe i 

salen nede. Det er ønskelig å montere varmepumpe som utnytter jordvarme som fremtidig 

oppvarmingsløsning. 

 

 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/anlegg/utforming-av-miljovennlige-kunstgressbaner.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/anlegg/utforming-av-miljovennlige-kunstgressbaner.pdf
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Bygdekino  

 

Vi startet i 2020 med kino i Sør-Aurdalshallen. Første forestilling var 7. mars og hadde godt besøk, 

deretter ble det stengt pga av Korona.Totalt var det 4 kinokvelder med 8 filmer der samlet antall solgte 

billetter ble 395. Her er filmene som ble vist og antall solgte billetter i parantes. 

 

07.03 Fremad (61) 

07.03  Fjols til fjells (117) 

21.10  Knutsen og Ludvigsen 2 (40) 

21.10  Børning 3 (44) 

18.11  Jul på Kutoppen (80) 

18.11  Gledelig jul (16) 

16.12 Dragevokterens Jul (29)   

16.12  En julegave fra gatekatten Bob (8) 

 

Vi har brukt sceneutstyret til å bygge opp kinolerretet. Dette fungerer godt. Det er noen utfordringer med 

lysstyring i Sør-Aurdals hallen som vi har forsøkt å løse. Det fungerer godt at kinomaskinisten står oppe i 

gangen ved svømmehallen og viser film gjennom midtre vindu. Monica Juvkam har stått for kinokiosken, 

så har vi hatt noen ungdommer som har vært med på rigging. For 2021 endrer vi visningsdag fra onsdag 

til lørdager. Dette for at alle aktiviteter som er satt opp på kinodager må avlyses. På lørdag er det ikke 

andre aktiviteter i hallen, så da blir det mer aktivitet totalt sett. Det gjenstår å se hvordan besøket blir når 

det er på lørdager.   

 

Noen bilder  

Her er noen bilder fra dugnader og arrangementer i 2020.  
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Årsmøte 18. mars 2021 Side 18 

 

 

Bjødalskampen OPP ble arrangert i september.  
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Stolpejakten 2020  

 

Stolpejakten er et svært populært tiltak, og har hatt stor oppslutning 

også denne fjerde sesongen vi har arrangert det. Totalt har vi i år hatt 

120 stolper i kommunen, fordelt på Bagn og Reinli (40 stolper), 

Begnadalen (20 stolper), Ølnesseter (30 stolper) og Hedalen (30 

stolper).  1960 personer har registrert seg i stolpejakten Sør-Aurdal, og 

12 av disse har scannet samtlige 120 stolper. 599 personer har vært 

innom 10 eller flere stolper. Stolpejakten vil definitivt videreføres i 

2021.  

 

 

Bagn, den 14/2 - 2021        Anne C. Dyve 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2020 - Treningsrommet “Drengsprengen” 

 

Bagn treningssenter Raventola, ble 

nedlagt i mars 2020. Vi hadde 

leiekontrakt ut april 2020, men på 

grunn av Korona, måtte vi stenge 12. 

mars, og det ble aldri åpnet igjen. 

I den nye Sør-Aurdal hallen er det et 

treningsrom på ca 60 m2, som blir kalt 

Drengsprengen, og som det er 

meningen Bagn idrettslag skal drifte.  

Vi har kjøpt inn en del nytt utstyr, blant 

annet 2 tredemøller og manualsett som 

er plassert der. Dessuten har vi flyttet 

ned dit, noen aktuelle treningsapparater 

fra Raven.  

En del treningsapparater ble det ikke 

plass til, så de er lagret på Fossvang. 

De som hadde betalt treningsavgift når vi måtte stenge Raven, vil få dette godtgjort med tilsvarende 

treningstid når Drengsprengen åpner. 

Pga av Koronasituasjonen er ikke treningsrommet åpnet ennå (pr mars 2021). Vi håper at vi snart kan få 

åpne slik at de treningsglade igjen kan begynne å “løfte jern” 
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Årsmelding 2020 – Revy 

 

Det ble i 2020 igjen arrangert revy. Denne gangen i Sør-Aurdals hallen med amfi og bedre plass for både 

publikum og utøvere både foran og bak scenen. Takk til alle som bidrog både foran, på og bak scenen!  

Revyen fikk svært gode tilbakemeldinger og vi ser frem til neste gang det blir satt opp revy.  

Pga av Koronasituasjonen har det vært vanskelig å planlegge/gjennomføre revy i 2021.  

Revyen kommer til salg på DVD i løpet av våren.  
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Utlånsutstyr - BUA 

 

Bagn idrettslag er medlem i BUA Norge. Planen var å åpne for utlån i lokalene til bruktbutikken våren 

2020. Pga av Korona har vi ikke kunnet åpne slik vi hadde tenkt. Vi har en en del utstyr til utlån, både ski 

skøyter osv. Dette blir lånt ut til skolene og det blir også lånt ut på skøytebanen. Utstyret er mye brukt så 

det er god nytte i dette. På alpint i Stavadalen lånes det ut utstyr til de som deltar fra alpinanlegget. 

Lokalene til bruktbutikken har ikke plass til utlånsavdeling, så vi må finne en annen løsning for dette. Når 

vi bygger ny etasje på Fossvang er det ønskelig å legge til rette for egen utlånsavdeling der. Skøyter, 

ishockeykøller og skøytestøtter er plassert i pumpehuset ved skøytebanen,- noe som fungerer meget godt. 

 

Årsmelding 2020 allidrett / idrettsskole   

 

Idrettsskolen 2020 hadde godt besøk og fortsatt et populært tiltak. 
Takket være tilskudd fra Bufdir har idrettsskolen de siste årene vært 
gratis. Kveldskjøring med gratis heiskort og fritt lån av utstyr har gjort 
terskelen for å bli med, svært lav.  

 

Åpningen av Sør-Aurdals hallen gjorde at vi kunne utvide tilbudet 
med flere nye aktiviteter. Det ble blant annet gjennomført turn med 
hjelp fra turngruppa i Etnedal. Spond er også på idrettskolen innført 
som kommunikasjonsform mot foreldre. Det fungerer meget godt, 
både med hensyn til organisering og eventuell smittesporing. Når 
dette skrives i mars 2021 er det over 140 barn/ungdom registrert på 
Spond på allidrett.  

 

 

 

 

Årsmelding 2020 Bagn IL sykkel 
 

Sykkelaktiviteten i Bagn IL er i hovedsak Kongsvegrittet. Det gjennomføres ikke organiserte treninger 

eller annen sykkelaktivitet.  

Kongsvegrittet 2020: 

Kongsvegrittet ble arrangert 15.august 2020. Start og mål på Ellingsæter, men helt ny trasé. Den nye 

løypa ble svært godt mottatt og det var utelukkende positive tilbakemeldinger. Løypa går nå fra 

Ellingsæter, til Ølnessæter-Bøhnsæter-Søre Fjellstølen – Nordre Fjellstølen – Meitebekken – Bjødalen – 

Ellingsæter. Den korte løypa går Ellingsæter – Ølnessæter – Blomstølen – Ellingsæter.  

Gjennomføringen gikk relativt normalt, og heldigvis var deltagerbegrensningen satt til 200 stk 

(koronarestriksjon). Det antallet kom ikke vi opp til. I nydelig vær, men kanskje litt vel varmt, så var det 

130 deltagere fordelt på lang og kort løype, og med/uten tidtaking.  

Å benytte Ellingsæter som base fungerte også i år veldig bra. Samarbeid med drivere på Ellingsæter var 

bra og fasilitetene likeså.  

 

AKTIVITET: 

Det har ikke vært annen organisert sykkelaktivitet i regi av Bagn IL i 2020.  

 



Årsmøte 18. mars 2021 Side 22 

 

 

 

 

Årsmelding 2020 - anleggsansvarlig Bagn IL 
 

 

FOSSVANG: 

Det var mindre anleggsvirksomhet på Fossvang i 2020, men anlegget er ikke helt ferdig enda. Det ble 

gjort mye arbeid som var mindre inngripende og omfattende.  

Hovedanleggene ble fullført og de fleste tippemiddelsakene ble avsluttet (kunstgressbane 11-er og 7er, 

tursti, pumpehus, gressbaner 7er og 5-er). 

Pumpehuset og vanning til gressbanene ble tatt i bruk. Det ble også innredet med hyller og knagger sånn 

at skøyter og hjelmer kan være lagret der.  

Kioskbua ble flyttet ned til Fossvang igjen etter å ha stått i Fossvangbakken. Det ble lagt nytt gulv. Men 

det er ikke koblet til vann og det er ikke klargjort avløp.  

Ballnett mot parkering og mot c-blokka ble montert.  

 

Vedlikehold: 

Slådding og klipping av gress ble utført jevnlig gjennom sesongen. Kunstgressbanen kunne benyttes hele 

tiden.  

Dyprens av banen ble utført av Proturf mai 2020, noe som er en del av en 5-årsplan etter ferdigstillelse av 

banen.  

 

Skøytebanen ble tatt i bruk i slutten av januar 2020, sent men godt.  Siste skøytedag var ca. 25.mars.  

Ca.10.april var kunstgresset på 7erbanen klart.  

 

Fossvangbygget:  

Det ble gjort mye arbeid med å gjøre 1.etasjen/kjelleren mer brukervennlig.  

Herredoen ble pusset opp og salen fikk blendingsgardiner og AV-utstyr.  

Gamingrom ble etablert med 8 stasjoner.  

Storsalen oppe ble benyttet som lager for bruktbutikken, og for treningsapparater som ikke fikk plass i det 

nye treningsrommet.  

 

LEIRSKOGEN:  

Skiløypa var preparert fra jul-2019 til starten av april 2020.  Ingen store utfordringer.  
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HAUGAKOLLEN:  

Hoppbakkene og akebakken var ikke i drift vinteren 2020.  

Hele anlegget ble ryddet og kvistet høsten 2020.  

Tråkkemaskinen ble flyttet fra Leirskogen til Haugakollen.  

Garasje til tråkkemaskin ble etablert. Løypetraseen fra Haugakollen mot Solhaug ble ryddet, bygget bro 

over bekk.  

 

HAUGAJORDET: 

Skileikanlegget på Haugajordet ble preparert fra des.-2019 til mars-2020. Det ble mye benyttet av 

skolene, og ellers i helgene. I utfordrende perioder med isete forhold ble ikke anlegget benyttet i særlig 

grad.  

 

VANGEN:  

I 2020 hadde ikke Bagn IL organisert aktivitet på Vangen. Men området ble regelmessig klipt og holdt i 

stand. Sandvolleyballbanen ble benyttet.   

Brakkerigg som har vært lagret på Vangen ble fjernet. 

 

 

Morten Bellika Johansen 

 

 

Årsmelding 2020 tur og trim 

 

Turkarusellen 

Turkarusellen sorterer inn under Tur og 
trim-gruppa i Bagn IL. Undertegnede  
sitter i turkarusell-gruppe med 
representanter fra hhv Begna IL,  
Begnadalen IL, Hedalen IL og kommunen. 
Sammen har vi ansvar for 38 turmål i 
Sør-Aurdal. Bagn IL har ansvar for 
registreringsbøker og evt. merking til 
10 turmål:  Bergatn, Fiskebufjellet, 
Makalaus, Kjeldeknatten, Bjødalskampen, 
Langeberg, Storsvingen, Brattrudsvingen, 
Londonberget og Barnefeten. 
 
Karusellåret går fra oktober til oktober, og de fleste registreringsbøkene byttes ut i løpet av 
uke 41, høstferien. 
 
Grunnet smittefare, var vi pålagt å ta inn alle bøkene og stenge kassene i perioden medio  
april til 1. juni. De som ønsket det, kunne telle turene sine på egen hånd i denne perioden, og 
føre dem inn i boka når denne kom på plass igjen. I løpet av karusellåret har 54 personer  
registrert seg (og talt selv) mer enn ti ganger på ett eller flere av turmålene. Det var en liten  
nedgang i forhold til forrige sesong, men forventet på grunn av lang nedetid. Disse 54 kan hente seg 
ett turkarusell-krus hos Intersport Sporten Bagn. Det trekkes ikke ut en enkel «friskus» i år, 
som tidligere år           

 

 

Sak  9 - Behandle idrettslagets regnskap, - styrets økonomiske beretning.  
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Balanse  
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Noteopplysninger Bagn idrettslag 2020        

 

Regnskapsprinsipper                  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, men ved større beløp kan det likevel foretas 

avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”riktig år”                       

 

 

Note 1 Lønnskostnader            

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Styret i 

idrettslaget mottar ingen godtgjørelse for sine verv. Lønn er renhold samt godtgjørelse til trenere/instruktører. 

Idrettslaget har ingen fast ansatte                     

 

Note 2 Varige driftsmidler            

                                                      Løypemaskin 

Anskaffelseskost                554 441*   

Akkumulerte avskrivninger            154.441 

Bokført verdi pr. 01.01.20   400.000 

Rettet opp feil avskrivning/føring 2019  200.000                   

Årets avskrivning                           599.999     

Bokført verdi pr 31.12.2020                         1 

Løypemaskin avskrives til 1 krone og føres i balansen.  

*Løypemaskin ble kjøpt for 1.000.000 i 2019 ført mot tidligere avsetning 200.000 og tilskudd fra utstyrsmidler 

mottatt i 2019 kroner 245 559,- Anskaffelseskost ble dermed 554 441. For regnskapet 2019 ble ikke tidligere 

avsetning 200.000 ført inn/ut via regnskapet, men direkte i balanse. Dette rettes opp i år slik total avskrivning er 

599.999. Dette påvirker konto 2050 og 1246, men resultateffekten blir 0. 

Det avskrives ikke på kunstgressbanen før hele anlegget er ferdig og alle kostnader er ført inn i regnskapet.   

Pr. 31.12.2020 regnes kunstgressbanen derfor som anlegg under utførelse.  

Som prinsipp aktiveres ikke innkjøp under 100.000 men føres som direkte utgift. Dvs at vi tar utgiftene det året det 

blir kjøpt.  

 

Note 3 Andre engangstilskudd  

Gjensidigestiftelsen kr. 250.000 (utstyr til hallen og treningsrom) 

Sparebankstiftelsen Hallingdal kr. 100.000 (lyd/lysutstyr til revy/kultur) 

Sparebankstiftelsen Hallingdal kr. 25.000 (e-sport/gamingrommet på Fossvang) 

Sparebankstiftelsen DNB kr. 150.000 (Rest tilskudd Fossvangbygget) 

Kompenasjon Covid kr. 29.430,- pakke 1, og kr. 86.100 pakke 2, totalt kr. 115 530. 

Bufdir tildeling 2019/2020, kr. 140.000 (avvikende regnskap som ble godkjent i 2020) 

 

Note 4 Skyldige offentlige avgifter       

Merverdiavgift 31.12.2020       kr. 88.578       

Merverdiavgift for 2020 er betalt 10. mars 2021  
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Note 5 Minnegaver        

Minnegave Arvid M Brustad 

Minnegave Trygve Olav Dokken 

Mottatte minnegaver føres i balansen og skal gå til noe konkret og helst varig innkjøp. Tidligere minnegaver har 

gått til stadionur, premieskap mm.  

Det er i 2020 kjøpt inn hjertestarter som skal henge i eget skap på Fossvang (utvendig) 

 

Note 6 Kostnad lokaler og leieinntekter lokaler 

Leieforholdet for treningssenteret ble sagt opp i desember 19 og avsluttet pr 1. mai 2020. Vi leier lager i 

Fossvangbakkin og lokaler til bruktmarkedet. Vi leier også garasje til løypemaskinen i hoppbakken.  

Vi er i dialog om å leie ut deler av salen på Fossvang i inntil 12 mnd.  

 

Note 7 Disponering av årets resultat       

Årets regnskapsmessige resultat på kr 1 865 933 foreslås overført til egenkapital. Resultatet skyldes i svært stor 

grad oppgjør i forbindelse med at Fossvangområdet ble stilt disponibelt for anleggsarbeid for E16 utbyggingen i 

2017, 2018 og 2019/20. Kostnader/egenkapital i idrettsanleggene fremgår ikke i det ordinære regnskapet, men 

føres som egne regnskaper. Når anleggene er ferdige føres de inn i balansen.  

 

Note 8 Anlegg under oppføring  

Regnskapene for 6 anleggene under oppføring ble avsluttet februar 2021. Det gjelder  

• Tursti  

• Isanlegg/pumpehus 

• Treningsflate kunstgress 

• Kunstgressbane 11er 

• 5er baner gress 

• 7er bane gress 

Det er søkt om momsrefusjon på alle 6 anleggene 1. mars 2021. Alle er tildelt spillemidler som blir utbetalt våren 

2021. Alle inntekter og utgifter på spillemiddelbaserte anlegg skal føres som egne anleggsregnskap og inngår ikke i 

det ordinære regnskapet 

  

Prosjektering av lager/garasje og nytt Fossvangbygg er ført på konto 1131 i balansen 

Saldo på anleggskonto 2320.18.24 222 er pr 10. mars 2021, kroner 217.081,30 

  

Note 9 Leverandørgjeld 

Dette er påløpte ikke betalte kostnader til kunstgressbanen på anlegg under oppføring. Pr 31.12 er det blant annet 

kostnader til fridrettsdekket med kroner 556750. Dette er betalt januar 2021. Det er ikke ubetalte kostnader på 

anleggene pr mars 2021  

 

Note 10 Lån 

Rentebærende gjeld pr 31.12.2020 er 3.758.100 i Spb1 Hallingdal Valdres med rente 3,72%. I februar 2021 ble det 

nedbetalt med 1.758.100 slik at rentebærende gjeld pr mars 2021 er 2.000.000.  Ved behov kan lånet økes igjen 

med enkle grep. (i forbindelse med anleggsutbygging vår/sommer 2021).  

. 

Note 11 Momskompensasjon idrettslag -  

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp 

av varer og tjenester. Kompensasjonen er 8% av utgifter opp til 5 millioner. (før eventuell avkortning) 
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Bagn idrettslag er under reglene for idrettslag med brutto driftskostnader under 5 millioner. Da skal vi rapportere 

inn totale driftskostnader fra årsregnskapet. Det skal deretter trekkes fra «avgrensninger», blant annet 

finanskostnader og kostnader relatert til anlegg (inkl utleie).  

Beløpet til innrapportering for Bagn idrettslag 2021 er kr 2.677.021 før avgrensning.   

Det er budsjettert med 150.000 i momskompensasjon for 2021 (ca 5,6%) I 2019 var tildelingen ca 7%. 

 

Note 12 Lyd og lysanlegg 

Dette gjelder innkjøp av utstyr til bruk av revyen/lyd/lys. Det ble kjøpt lysrigg og sceneelementer for å lage en scene 

på ca 60m2. Vi fikk 100.000 fra Sparebankstiftelsen Hallingdal til dette kjøpet. Deler av dette utstyret benyttes også 

til kinoforestillinger og lagres i Sør-Aurdals hallen..  

 

 

Styrets økonomiske beretning 

Året 2020 gir et betydelig regnskapsmessig overskudd, men dette skyldes i svært stor grad 
engangsoppgjør fra Brødrene Dokken AS. Om vi korrigerer for dette går Bagn Idrettslag om lag i 
økonomisk balanse i 2020. Alle anlegg som bygges med tilskudd fra spillemiddelordningen går utenfor 
det ordinære regnskapet, slik at utgifter på Fossvangområdet ikke er med på utgiftssiden.  

  

Styret i Bagn idrettslag vil til slutt si kort om følgende rundt årsregnskapet for 2020:  

• Årsresultatet for 2020 ga et overskudd på kr. 1.865.593,-  

• Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet for 2020 et riktig bilde av klubbens resultat og stilling pr. 
31.12.2020.   

• Klubbens egenkapital pr. 31.12.2020 er positiv. Styret mener det er godt grunnlag for fortsatt drift og 
at det for 2021 er budsjettert med et overskudd.  

• Det kreves betydelig med dugnad, innsats og ikke minst kapital for å realisere nytt Fossvangbygg. Vi 
må forvalte de inntektene vi har og være bevisste på hva vi bruker penger på.  

• Utfordringen for Bagn idrettslag i årene fremover er blant annet den negative befolkningsutviklingen i 
kommunen. Vi må gjøre det vi kan for å skape trivsel og bolyst i de tiltakene vi gjør.  

•  Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i særlig grad. 

 

 

     2930 BAGN, 10. mars 2021 

 

 

Steinar Skjerve   Morten Bellika Johansen  Anne Cathrine Dyve  

 (sign.)    (sign.)          (sign.)  

  

 

 

 

 Tore Skjerve      Karsten Øyhus     Solfrid Olmhus    Oddvin Sørbøen 

             (sign.)         (sign.)   (sign.)   (sign. 
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Revisjonsberetning 
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Sak 10 - Behandle forslag og innkomne saker. 

Frist for saker til årsmøtet var 4. mars 2021. Det er ikke kommet inn noen saker 

 

 

Sak 11 - Fastsette medlemskontingent for 2022 

 

Medlemskontingenten er nå: 

 

Enkeltmedlemmer barn og voksen   kr 250.- 

Familiekontingent  (hjemmeboende barn inntil 20 år) kr 500.- 

Pensjonister  (fra 65 år)    kr 200.-   

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. 

 

Forslag til vedtak: 

Det foreslås at dagens medlemskontingent opprettholdes uendret.  

Styret gis fullmakt til å sette treningsavgifter / aktivkontigent i de ulike gruppene. 

 

 

Sak 12 - Vedta idrettslagets handlingsplaner og budsjett for 2021: 

 

Handlingsplan 2021 for anleggsansvarlig Bagn IL  
 

Som alltid er det en del punkter som videreføres fra tidligere handlingsplaner. Det skyldes både at noe må 

gjøres årlig, men også at man aldri får gjort så mye som planlagt.  

  

Fossvang: 

Videre arbeid med området fortsetter: 

- Turstien forlenges mot c-blokka og videre bak SAUS.  

- Ballnett mot Begna settes opp.  

- Legge friidrettsdekke, med tilhørende lengdegrop og satsplanke. 

- Friområde/festplass ved Fossvangbygget settes i stand.  

- Inngjerding av kunstgressbanen fullføres. 

- Granulatrister i kjøreporter og gangporter. 

- Lydanlegg kjøpes inn og monteres. Resultattavler henges opp, både på 7er-banen og 11-banen.   

- Mål til gressbanene settes i stand.  

- Pumpehuset må forbedres med slangetrommel. 

- Kioskbua må få VA-løsning.  

- Damedo rehabiliteres. 

 

 

Fossvangbygget:  

Videre prosjektering og planlegging av klubbhus/garasjebygg/lagerbygg. 

Garasjebygg kan realiseres i 2021.  

Ellers så må bygges ryddes og klargjøres for riving.  
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DRIFT / VEDLIKEHOLD FOSSVANG:  

 

- JAN-FEB-MARS: Skøytebanen holdes i drift så lenge som mulig.  

- MARS: Service på traktor 

- APRIL: Engasjere banemester for vedlikehold av kunstgressbanene og søppeltømming.  

- APRIL: Vask av garderobe og øvrige rom mai-okt 

- MAI-OKT: Rydding Fossvangbygget. 

- MAI: Sykkelcrossløypa: sprøyte mot ugress 

- MAI-OKT: Vedlikehold kunstgressbaner, gressbaner 

- OKT: Rydding av mål og utstyr. 

- OKT: Gjøre klart utstyr for islegging 

- OKT: Gjøre klart utstyr for brøyting og børsting av skøytebane 

- OKT: Service på gressklipper 

 

VANGEN:  

Jevnlig klipping, og slådding av sandvolleyballbane.  

 

LEIRSKOGEN:  

- Rydding av løypetrase.  

- Sesongvedlikehold på tråkkemaskinene.  

- Lyspunkter: kjøpe inn nye + bytte ut ødelagte.  

 

HAUGAKOLLEN: 

- Garasjeplass til tråkkemaskin. Rydding og utvidelse av låve.  

- Sporsetter K25: gjøre klar med vinsj.  

- Fortsette rydding/kvisting av området. 

- Utvide bro over bekk. 

- Ny inngjerding av Haugakollen.  

 

TRENINGSROM:  

- Montere treningsapparat til vegg.  

- Smøring og vedlikehold av apparater.  

 

SYKKEL:  

- Rydde Kongsvegritt-traseen.  

- Sykkelstier: Merke stier med merkebånd. GPS-registrering. 

 

 

ADMINISTRASJON:  

- Detaljplanlegge årshjul for anleggsansvarlig 

- Lage årsmelding for 2021, samt handlingsplan og budsjett for 2022. 

- Søke utstyrsmidler for diverse innkjøpt utstyr februar 2021 

- Sluttføring av gjennomførte tippemiddelanlegg 2020 (friidrettsanlegg) 

- Planlegge eventuelle tippemiddelsøknader for 2022 (sandvolleyballbaner) 
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Handlingsplan 2021 Bagn IL sykkel 
 

Arrangement: 

 

Kongsvegrittet skal arrangeres lørdag 14.august 2021. 

Vi fortsetter med Ellingsæter som base og den nye løypetraséen.  

Løypa må ryddes litt i noen stiparti.  

 

Målsetning om å ha økning i antall deltagere enn forrige år.  

Markedsføring må gjøres bedre enn tidligere. Plakater tidlig, registrering i terminliste, aktiv på FB. 

Rekruttere funksjonærer senest juni.  

Det vurderes å innføre elektronisk tidtaking – resultatføring.  

Hjemmeside må forbedres med nye kart, flere oppdateringer.  

 

Aktivitet: 

Det bør arbeides med å etablere spinning i Sør-Aurdals hallen. Vi har flere gode spinningsykler men 

mangler instruktør.  

 

Det er ikke planlagt organiserte treninger hverken for barn, unge eller voksne sesongen 2021.  

Barne- og ungdomstilbudet som CK Valdres har på Leira ukentlig gjennom våren og høsten, anbefales 

(sannsynligvis mandag eller tirsdag).  
 

 

Morten Bellika Johansen 

 

Nye grupper i 2020 

Bagn idrettslag ble i 2019 innmeldt i svømmeforbundet og klatreforbundet. Det er ønskelig å starte 

trening på begge deler. Første svømmetrening var satt til 18. mars, men så ble svømmehallen stengt pgav 

Covid 19. 

 

 

  På bildet er det nye flotte svømmebassenget. 
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Bildet viser den nye idrettshallen. Her har vi volleyball, håndball, innebandy, fotball og turn så langt. Inne 

i høyre hjørne vil det komme klatrevegg i løpet av våren 2021.  

Vi gleder oss og kjøpte i 2020 inn klatreutstyr. 

Bagn idrettslag - budsjett 2021 
Budsjettet står i kolonnen helt til høyre på regnskapet, side 24 og 25. 

Budsjettet settes opp for idrettslaget som helhet og fordeles ikke ut på de enkelte grupper. Dette gjør 

oppfølgingen av økonomien enklere.   

Det er usikkert hvordan Koronasituasjonen vil påvirke økonomien i 2021 

 

Bagn idrettslag budsjetterer med driftsoverskudd på kr. 32 800.- i 2021.  

Anleggsutbyggingen går utenom driftsregnskapet. Styret jobber med å skaffe økte inntekter både på rene 

inntektstiltak, men søker også stiftelser og andre om støtte til ulike tiltak. Dette har påvirket, og vil 

påvirke, inntekter/utgifter gjennom året.  

Eksempler på utstyr/inventar som er aktuelt å kjøpe/og eller søke støtte til i 2021: 

- Elektronisk tidtakerutstyr til bruk på arrangementer (Kongsvegtrippelen) 
- Robotgressklipper til gressbanene på Fossvang. 

- Utlånsutstyr (BUA) 

- Lyspunkter til utvidelsen av lysløypa på Leirskogen 

- Supplering av utstyr til treningsrommet når vi får åpnet dette 

- Inventar og utstyr til gaming/e-sport/ de andre lokalene på Fossvang  

- Idrettsutstyr basert på behov og ønsker gjennom året 

- Oppgradering/vedlikehold av lokalene på Fossvang blant annet kjøkken og toaletter/HC 

tilpasninger 

- Utstyr til ytterligere forenkling av islegging/vedlikehold 

- Etablere system på Fossvang som lar seg fjernstyre/overvåke både låsing/temp/alarm osv. 

Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2021 vedtas som fremlagt.  
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Sak 13 - Behandle Bagn idrettslag’s organisasjonsplan. 

 

Se vedlegg: 

` 

Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplan vedtas som fremlagt.  

Det foretas nødvendige oppdateringer etter vedtak på årsmøte. 

 

 

Sak 14 - Utbyggingen av Fossvangbygget & garasje/lager 

 

Styrets forslag til vedtak :  

Garasje/lager bygges som tidligere vedtatt 

Friidrettsdekket bygges som tidligere vedtatt 

Prosjektering av Fossvangbygget fortsetter som tidligere vedtatt 

Styret gis fullmakt til å forvalte likviditet/lån innen tidligere ramme på anleggsutbygging. Det betyr at en 

kan betale ned på lån ved god likviditet og trekke opp igjen når regningene skal betales. Dette for å unngå 

at en betaler mer i renter enn en må. 
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Sak 15 - Valg 

 

Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - forslag til årsmøtet 18. mars 2021. 
(endelig liste legges fram på årsmøte) 

 

 

Hovedstyret: 

Leder      Steinar Skjerve 

  Nestleder     Morten Bellika Johansen    

  Styremedlem / sekretær   Tore Skjerve 

  Styremedlem / svømming   Solfrid Olmhus 

Styremedlem / materialforvalter  Anne Cathrine Dyve 

  Styremedlem / klatring /    Karsten Øyhus 

  Styremedlem / ski    Oddvin Sørbøen 

1. varamedlem    Kristin Kamben 

 

Undergrupper: 

  Fotball 

  Ski      Oddvin Sørbøen 

  Allidrett / barneidrett     

  Friidrett / idrettsmerkekontakt /   

  Turkarusellen     Anne Cathrine Dyve 

Sykkel / innebandy    Morten Bellika Johansen   

Revy      

  Drengsprengen    Karsten Øyhus 

 

Revisorer:       Silje Skaro Dokken 

        Tommy Bjørke 

       

Representanter til Sør-Aurdal idrettsråd:   

        Morten Bellika Johansen 

        Anne Cathrine Dyve 

        Karsten Øyhus 

 

Valgkomite:        

Monica Synnøve Juvkam 

? 

? 

    Varamedlem   ? 

 

 

§ 5  Kjønnsfordeling  (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 

representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at 

ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 

kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller 

ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 


