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Sak 1 - Velkommen - Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
Bagn idrettslag eldste medlem gikk bort i 2021.
Det var Sigrid Thorsrud, f. 1925. Vi lyser fred over hennes minne.

Sak 2 - Velge dirigent
Forslag dirigent:

Sak 3 - Velge protokollfører
Forslag protokollfører:

Sak 4 - Velge to til å underskrive protokollen
Forslag:

Sak 5 - Godkjenne forretningsorden

Sak 6 - Godkjenne innkallingen
Innkalling ble kunngjort på http://www.bagn.no/ og idrettslagets Facebooksider.
Frist for forslag var satt til 16. mars 2021, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no,
24. mars 2022.
Saksdokumentene er sendt til de medlemmene der vi har registrert e-postadresse.
Vi oppfordrer alle til å oppgi epostadresse.
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Sak 7 - Godkjenne sakslisten

Saksliste :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
Velge dirigent.
Velge protokollfører.
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne forretningsorden.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Behandle idrettslagets årsberetning.
Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,
kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.
Behandle forslag og innkomne saker.
a)
Forslag frå styret om å delta i prøveordning med forenklet lov
for Bagn idrettslag.
b)
Forslag frå styret om endring i signatur og prokura for Bagn
idrettslag.
c)
Forslag frå styret om å melde idrettslaget inn i
Håndballforbundet
Fastsette medlemskontingent for 2023, og gi styret fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
Vedta idrettslagets budsjett.
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Valg
Orientering om anleggsutbyggingen. Videre fremdrift.
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Bagn Idrettslag

stiftet

5. mars 1911

Medlemsliste pr. 31. desember 2021
Antall medlemmer 2021
:
657
Derav æresmedlemmer
:
4
KVINNER:
17
( 12)
57 ( 46)
49 ( 31)
15 ( 1)
144 (117)
20 ( 28)

MENN:
19
( 14)
52
( 48)
71
( 50)
19
( 10)
168 (121)
26 ( 36)[TS1]

0 - 5 år
:
6 - 12 år
:
13 - 19 år
:
20 - 25 år
:
26 - 64 år
:
65 :
64)
___________________________________________________
TOTALT:
:
302 (236)
355 (279)

=
=
=
=
=

TOTALT:
36 ( 26)
109 ( 94)
120 ( 81)
34 ( 11)
312 (238)
=
46 (

=

657

(514)

Tallene i ( ? ) er for 2020.
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2021 Årsmelding anleggsansvarlig Bagn IL

FOSSVANG:
Slådding og klipping av gress ble utført jevnlig gjennom sesongen. Kunstgressbanen kunne benyttes hele tiden.
Dyprens av banen ble utført av Proturf juni 2021, noe som er en del av en 5-årsplan etter ferdigstillelse av banen.
Skøytebanen var i bruk fra desember 2020 til ca. 20.mars 2021.
Turstien ble forlenget rundt ungdomskolen slik at den har riktig lenge i forhold til spillemidler. Det ble i den forbindelse også
tilpasset i forhold til sykling med kuler og humper. Det er nå turvei fra parkeringsplassen og rundt hele Fossvang.
Opprydning ble gjort mot og i elva. Vi fjernet mye rask og rot som var kommet med elva. En del var også fra anleggsarbeidene
på Fossvang. Kommunen ble spurt om å bidra til dette, men de ønsket ikke å bidra. Derimot fikk vi 10.000 i tilskudd fra
reguleringsforeningen
FOSSVANGBYGGET:
Det ble gjort mye arbeid med å gjøre 1.etasjen/kjelleren mer brukervennlig.
Herredoen og damedoen har blitt pusset opp.
Storsalen oppe ble ryddet og leid ut til håndverksbedrift som monterer kjøkken. Deler av salen er fortsatt i bruk som lager.
LEIRSKOGEN:
Skiløypa var preparert fra desember 2020 til starten av april 2021. Det ble ryddet med krattknuser høsten 2021.
Ingen store utfordringer.
HAUGAKOLLEN:
Hoppbakkene var ikke i drift vinteren 2021. Akebakkene og gapahuken ble mye brukt.
Hele anlegget ble ryddet med krattknuser høsten 2021.
Tråkkemaskinen ble flyttet fra Leirskogen til Haugakollen.
Garasje til tråkkemaskin ble etablert.
Gammel øvre løypetrase fra Haugakollen mot Solhaug ble ryddet og tatt i bruk til vinteren 2022. Bro over bekk ble utvidet.
Dette ble gjort på dugand. Vi fikk også tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB til dette arbeidet (50.000)
HAUGAJORDET:
Skileikanlegget på Haugajordet ble preparert med tråkkemaskin fra des.-2020 til mars-2021. Det ble mye benyttet av skolene, og
ellers i helgene. Stor forbedring fra tidligere år da snøskuter ble benyttet.
VANGEN:
Området ble regelmessig klipt og holdt i stand. Sandvolleyballbanen ble benyttet. Fotballmålene på vangen ble knust i stormen.
Tirsdagsklubben tok jobben med opprydning av både tre og fotballmål. Målene får vi delvis erstattet på forsikring
TRENINGSROM:
Innkjøp av noe mindre utstyr, bl.a. manualer (35 og 40 kg), plyoboks, vektstang.
Speil ble montert på 2 vegger i januar 2022.

Morten Bellika Johansen
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Fossvang

Forlengelse av turveien fra
bussholdeplassen og helt rundt
Fossvang
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Opprydding i Begna

Rydding av den “gamle” løypetraseen i Haugakollen
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Skøytebanen på Fossvang

Vi fikk i 2021 tilskudd på kr. 170.000 fra Sparebankstiftelsen DNB til å kjøpe
ispreparingsmaskin. Denne er kjøpt inn og vil bidra til betydelig bedre kvalitet på isen.
Det er en Olympia 500.
Tusen takk!
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Årsmelding 2021 – Bruktbutikkene i Storebruvegen

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.
Våren 2021 flyttet bakeriet til Fagernes og lokalene i gamle samvirkelaget ble ledige. Vi spurte da om å få leie
lokalene for å bruke de til lager og utstilling av møbler og større ting. Høsten 2021 flyttet vi inn i lokalene og de
driftige damene som driver bruktsalg fikk da to bruktutsalg og betjene.
Det var ikke meningen å ha to avdelinger, men tilgangen på varer, og interessen for gjenbruk er stor for tiden så vi
holder på, så lenge vi har kunder og god tilgang på salgsartikler.
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.
Lokalene hos FG Bygg AS 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, Det er en utfordring.
I 2021 ble inntektene på kr 465 565.- noe som er en formidabel økning på over 60 % i forhold til året før.
Omsetningen økte jevnt og trutt 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 selger svært mye varer bare ved å legge ut
på facebook og instagram.
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, Randi Dokken og Torhild
Skjerve.
En stor takk til disse som står på for en samfunnsnyttig innsats som skaper inntekter for idrettslaget.

Her ser vi en markering av at en i 2021 passerte 2 millioner innsamlet til utvikling av Fossvangområdet!
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Er det noen som kan tenke seg å ta i ett tak i bruktmarkedet er dere hjertelig velkomne. Kontakt en av disse ovenfor.

Innsamling til Fossvangområdet.
Arbeidet med innsamling til Fossvangområdet fortsetter. I 2021 var de største bidragene fra overskudd
bruktmarkedet med kr 465 565,- samt renteinntekter
Ved årsskiftet 2021 - 2022 har Bagn idrettslag kr. 2 148 722 øremerket utbygging på Fossvang.

Inngående saldo 01.01.2021

Kr

1 674 278,00

Overskudd loppemarked / bruktmarked 2021

Kr

465 565,00

Tilført rente

Kr

8 879,00

Sum innskudd 2021

Kr

474 444,00

Sum innsamlede midler pr. 01.01.2022

Kr

2 148 722,00

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.
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Fotball 2021
I 2021 kom seniorsesongen i gang og vi hadde igjen seniorlag på Bagn. Mange tette fine lokaloppgjør i
Valdres. Her ser vi laget i lokaloppgjøret mot Hedalen/Begnadalen på Fossvang. Trener/kontaktperosn for
laget var Marius Nerli.
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Grendacup 2021
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Årsmelding sesong 2020 / 2021 skigruppa
Styret i skigruppa har bestått av:
Oddvin Sørbøen
Leder
Ole Jørgen Bergene
Kasserer
Merethe Lundene
Styremedlem
Kai Reidar Dølven
Styremedlem

på valg
2023
2023
2022
2022

Vinter 2020/2021: Vi arrangerte 6 klubbrenn, 3 på Leirskogen, og 3 på Åsemyra . Litt færre renn enn
vanlig pga Covid 19. 2 av rennene var langrennscross med egen
premiering. Totalt var det 89 forskjellige deltakere på årets klubbrenn, 9 mindre enn året før.
Skiavslutningen ble holdt, med nulløp for alle. Ellingsæterrunden skjærtorsdag ble avlyst.
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. Årets SPB1 VM stafett ble avlyst pga smittesituasjonen i Valdres.
Når det gjelder egne treninger det vært barmarkstrening en dag i uka fra høstferien til jul. Litt amputert
gruppe pga covid regler, og noen avlyste økter.
Løypene på Leirskogen har blitt preparert av Bjørnar Sørbøen og Erlend Bringsli
Mvh
Styret i Skigruppa

Årsmelding svømming 2021
I fyrste halvdel av 2021 var bassenget fortsatt stengt. Etter sumarferien, i slutten av august, blei det nytt
livredningskurs og fyrste svømmetrening var 29. september. Det har vore jamt med svømmarar fram til
veke 49. Me har hatt ei maksgrense på 10 stk i bassenget dette året for at det ikkje skal bli for fullt og det
var svømmetid frå 19-20 og 20-21. Me har brukt Spond som påmeldingsapp og det har fungert veldig fint.
Per 14/2-22 er det 89 medlem i gruppa.
Nadine Stricker og u.t. har vore livredningsvakter med litt hjelp av Eivind Olmhus og Una Rogstad.
Det er mange gode tilbakemeldingar og fornøgde svømmarar – moro når me endeleg har fått starta.

Solfrid
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Stolpejakten
I 2021 var det totalt 150 stolper plassert i
Sør-Aurdal.
Det var kart i Begnadalen, Hedalen og
Ølnessæter.
Kartet i Bagn strekte seg fra Leirskogen til
Makalaus.
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ÅRSMELDING TUR OG TRIM 2021
Bagn IL har ansvar for 10 turmål i Turkarusellen. Det er Bjødalskampen, Makalaus, Fiskebufjellet,
Barnefeten, Langeberg, Londonberget, Bergatn, Storsvingen, Kjeldeknatten og Bratrudsvingen. Alle disse
turmålene er hyppig besøkt, noe som framkommer av alle signaturene i boka på turmålene. Karusellåret
går fra oktober til oktober. Bøkene skiftes ut i løpet av høstferien. Vi lokker med uttrekkspremier til de
som besøker turmålene våre 10 ganger eller flere. Det fordrer at turgåer selv teller og skriver antallet utfra
navnet sitt i boka. På nevnte turmål kom totalt 55 personer med på lista over de med 10 turer eller flere.
Blant disse ble det trukket 3 gavekort på kr. 500,- hos Sporten Bagn, vunnet av Gun Kristin Strømmen,
Inger Lise Hagen og Terje Olav Tronsplass. I tillegg ble Kari Anne Haugrud vinner av en innholdsrik
fruktkurv donert av Spar. Gratulerer!

Vinnere av uttrekkspremier for Turkarusellen: Fra venstre Terje Olav Tronsplass, Inger Lise Hagen og Gun Kristin Strømmen.
Kari Anne Haugrud vant fruktkurven donert av Spar.

Det er bestilt opp en god del nye skilt som skal vise vei til turmålene
våre. De vil bli satt ut i løpet av 2022.
Stolpejakten er videreført i 2021. Totalt hadde vi 150 stolper i SørAurdal fordelt på Bagn (60 stolper), Ølnessæter (30 stolper),
Begnadalen (30 stolper) og Hedalen (30 stolper). 8 deltakere skannet
samtlige stolper, 30 personer besøkte 90 stolper eller flere. Totalt har
2333 personer deltatt på stolpejakten, så suksessen fortsetter. Det har
ikke vært noe premiering for deltakelsen her.
Bagn, den 14/3 – 2022
Anne-C Dyve
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Tirsdagsklubben, seniorgjengen “kjært barn mange navn”
Fossvang og Fossvangområdet har i 2021 fått sin egen seniorgruppe.
Per Hansson tok i juni initiativ til å samle gamle venner av Fossvangområdet, og som har litt tid til overs,
til å møtes en gang i uka for å løse små og store problemer, og samtidig foreta rydding og forefallende
reparasjoner.
Det var gledelig stor respons. Per kontaktet mellom 15 og 20 godt voksne medlemmer og omtrent samtlige
møtte opp. Er det flere som vil være med er det bare å møte opp på Fossvang.
Hver tirsdag morgen kl. 09.00 møtes de på Fossvang (de som har anledning).og drikker kaffe og ellers gjør
de forefallende arbeid for å holde området trivelig og i god stand. Det kan dreie seg om klipping av gress,
søppelplukking, reparasjoner, kvistrydding, småsnekring, maling beising, montering av stadionur etc.
I forbindelse med flytting av bruktbutikkens lager opp til gamle S-laget, stilte de mannsterke til
flytteprosessen.
De har også bidratt til opprydning på Vangen, rydding i Haugakollen og ikke minst betydelig
dugnadsinnsats i byggingen av det nye lageret.
Sammen med damene i bruktbutikken utgjør de et vesentlig bidrag for trivsel og utvikling i Bagn med
omegn.
Siden før jul har elever fra ungdomsskolen gledet seniorgjengen med «kaffemat». Dette er veldig populært,
så en hjertelig takk til disse.
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Treningsrommet i Sør-Aurdals hallen

I
Treningsrommet Drengsprengen ble tatt i bruk i 2021 i lyse trivelige lokaler. Skulle naturligvis ønske noe
bedre plass men en må utnytte den plassen en har.
Koronaen har ført til begrensninger i bruken. Det er satt en grense på 3 som kan trene samtidig.
Smittesituasjonen førte også til at treningsrommet måtte stenges før jul, og det ble ikke åpnet igjen før
midten av januar.
Det er også innført et bookingsystem, der alle som skal trene må booke tid på forhånd. En må ha egen
nøkkelbrikke som programmeres av kommunen, for å få adgang til treningsrommet.
Dette har fungert bra så langt takket være Jenny i resepsjonen på kommunen.
På tross av liten plass er det funnet rom for å supplere noe utstyr, Det gjelder manualer 30 til 40 kg og en
benk. Og det er også montert speil etter ønske fra brukerne.
I 2021 var det ca. 50 som kjøpte treningstid og trente mer eller mindre regelmessig. Hittil i år er det ca. 35
som har betalt for et år.
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Bygdekinoen
I samarbeid med Bygdekinoen setter vi opp kino i Sør-Aurdals hallen. Kinodager har til nå vært lørdager
(endret fra onsdag i 2020). Pga av Korona har ikke kinoen “satt seg” som lokalt tilbud. Vi ser likevel at
besøkstallene tar seg opp og er riktig så bra når filmene er bra. Monica Juvkam har stått for kiosk under
forestillingene. Rigging av kinolerret har Thor Arne stått for, med god hjelp fra e-sportungdommene Erik,
Mikael, Martin , Magnus for å nevne noen. Askepott og
James Bond var av de best besøkte filmene i 2021
Videre utvikling for kino er å få bedre lysstyring/kontroll i
hallen. Det bør komme på plass lyskjerming på flere av
vinduene inn i salen. Dette blir spesielt et problem tidlig
høst og utpå våren. Amfiet og bygget ellers passer utmerket
til kinoforestillinger. At det er nummererte seter har gjort
det hele betydelig enklere å administrere.

Klatring
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Årsrapport allidrett - idrettsskole
Idrettsskolen 2021 hadde godt besøk og fortsatt et populært tiltak. Kveldskjøring med gratis heiskort og
fritt lån av utstyr har gjort terskelen for å bli med svært lav.
Åpningen av Sør-Aurdals hallen har gitt helt andre muligheter for å tilby flere aktiviteter
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Åpningen av Sør-Aurdals hallen gjorde at vi kunne utvide tilbudet med flere nye aktiviteter. 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 januar 2022 er det 180 barn registrert på
spond på allidrett. Vi kjører nå som normalt med aktivitet.

Årsmelding 2021 Bagn IL sykkel
Sykkelaktiviteten i Bagn IL er i hovedsak Kongsvegrittet. Det gjennomføres ikke organiserte treninger eller annen
sykkelaktivitet.
Kongsvegrittet 2021:
Kongsvegrittet ble arrangert 14.august 2021. Start og mål på Ellingsæter/Bøven, med den nye traseen fra 2020 rundt
Bjødalsfjellet.
Gjennomføringen gikk som normalt, med ca.100 deltagere fordelt på lang og kort løype, med og uten tidtaking.
Å benytte Ellingsæter/Bøven som base fungerte også i år veldig bra. Samarbeid med drivere på Ellingsæter/Bøven
var bra og fasilitetene likeså.
Aktivitet:
Det har ikke vært annen organisert sykkelaktivitet i regi av Bagn IL i 2021.
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Sak 9 - Behandle idrettslagets regnskap, - styrets økonomiske beretning.
Året 2021gir regnskapsmessig driftsoverskudd i ett nytt år med pandemi. Det er verdt å bemerke at anlegg
som bygges med tilskudd fra spillemiddelordningen går utenfor det ordinære regnskapet, slik at utgifter på
Fossvangområdet, garasje osv ikke er med på utgiftssiden. Det er i henhold til regelverket. Den vanlige
driften av idrettslaget (i gruppene) går med underskudd. Det er likevel viktig å bemerke at gruppene først
og fremst skal fokusere på aktivitet.
Vi går inn i 2022 uten gjeld i idrettslaget tross vesentlig anleggsbygging. Dette er takket være midlene fra
bruktbutikken, bidrag fra sponsorer og støttespillere, dugnad og utbetalte spillemidler og momsrefusjoner
etter anleggsutbyggingen.
Styret i Bagn idrettslag vil til slutt si kort om følgende rundt årsregnskapet for 2021:
• Årsresultatet for 2021 ga et overskudd på kr. 761.236 (bruktmarkedet, momsrefusjon, covid støtte og
andre engangstilskudd er hovedbidragene)
• Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet for 2021 et godt bilde av klubbens resultat og stilling pr.
31.12.2021. Det er likevel verdt å bemerke anleggsutbyggingen setter press på likviditeten
• Klubbens egenkapital pr. 31.12.2021 er positiv. Styret mener det er godt grunnlag for fortsatt drift. Bagn
idrettslag forurenser ikke det ytre miljø i særlig grad.
• Det er svært rimelig å delta i aktivitet i regi av Bagn IL. Det er lite felles dugnader og inntektsbringende
tiltak. Dette er isolert sett positivt, men det kan gå på bekostning av tilhørighet, samhold og
dugnadsinnsats. Det er viktig å møtes for å oppnå felles mål.
• 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.
Vi ser frem til et mer normalt 2022, der vi for fullt kan ta i bruk de nye anleggene på Fossvangområdet.
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Sak 10 - Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.
Sak 11 - Behandle forslag og innkomne saker.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 16.mars 2022.

a) Forslag frå styret om å delta i prøveordning med forenklet lov
for Bagn idrettslag.
Styret i Bagn idrettslag har i styremøte 15.03.2022, gått inn for å delta i en prøveordning i
regi av Norges idrettsforbund (NIF) gjennom å vedta en forenklet lovnorm.
Bakgrunn:
NIF har igangsatt en prøveordning der idrettslag kan vedta en lovnorm som er enklere enn
den som i dag gjelder for idrettslag. Den nye lovnormen stiller færre krav til antall
tillitsvalgte i idrettslaget, og overlater et større ansvar for organiseringen av idrettslaget til
styret. Den nye lovnormen begrenser idrettslagets valgmuligheter til å regulere forhold i
loven, ettersom den legger opp til en mer standardisert lov for alle idrettslag som deltar i
prøveordningen. Dette innebærer at årsmøtet må vedta lovnormen slik den foreligger og kun
skal fylle ut navn på idrettslaget, hvilke særforbund idrettslaget er medlem i, samt navn på
idrettsråd og idrettskrets som idrettslaget er tilsluttet.
Loven er også vesentlig forkortet ettersom den i en rekke bestemmelser bare henviser til
NIFs lov og ikke gjengir bestemmelsene i sin helhet i loven. Dette betyr at idrettslaget i liten
grad vil måtte ajourføre egen lov ved endringer i NIFs lovnorm.
Styret anbefaler at årsmøtet vedtar en forenklet lovnorm for idrettslaget. Dersom årsmøtet
etter en eventuell vedtakelse av en forenklet lovnorm ønsker å gå tilbake til den ordinære
lovnormen, står årsmøtet fritt til å beslutte dette.

Forslag til vedtak på årsmøtet:
Bagn idrettslaget deltar i prøveordning som innebærer bruk
av forenklet lovnorm, og vedtar denne som idrettslagets nye
lov med umiddelbar virkning.

b) Forslag frå styret om endring i signatur og prokura for Bagn
idrettslag.
Dagens situasjon er at det er leder alene som har signaturrett og prokura i Bagn idrettslag.
Når dette vart bestemt er ikke klarlagt, men det ligger mer enn 10 år tilbake i tid.
Når idrettslaget overdro Fossvang til kommunen i 1969 var det fire som signerte på skjøtet.

Forslag til vedtak på årsmøtet:
Leder og nestleder i Bagn idrettslag har signaturrett og prokura i
fellesskap, på vegne av laget.
Årsmøte 30. mars 2022
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c) Forslag frå styret om å melde idrettslaget inn i
Håndballforbundet
Det var i 2021 noen håndballtreninger i hallen. Det er interesse for håndball og styret har
vurdert å melde Bagn idrettslag inn i håndballforbundet igjen. Ved å være medlem kan vi få
ytterligere hjelp fra kretsen til oppstart, samt at vi må være medlem for å kunne melde på
lag. Vi har alle forutsetninger for å kunne ha håndball her i kommunen med den nye hallen.
Foreslår at vi melder oss inn i håndballforbundet og prøver å få i gang håndball. Det kan i
hverfall bidra til at flere er aktive lengre.

Forslag til vedtak på årsmøte:
Bagn idrettslag meldes inn i Norges håndballforbund.
Sak 12 - Fastsette medlemskontingent for 2023
Medlemskontingenten er nå:
Enkeltmedlemmer
Familiekontingent
Pensjonister

barn og voksen
(hjemmeboende barn inntil 20 år)
(fra 65 år)

kr 250.kr 500.kr 200.-

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret.

Sak 13 - Vedta idrettslagets handlingsplaner og budsjett for 2022:

2022 Handlingsplan 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:
-

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. Resultattavle henges opp på 11-banen.
Mål til gressbanene settes i stand.
FRISBEEGOLF: Sette ut 2 kurver og 2 plattformer. Lage kart og oversikter for oppheng.

Årsmøte 30. mars 2022

Side 35

Fossvangbygget:
Videre prosjektering og planlegging av klubbhus.
Ferdigstille garasjebygg, «innredning».
Ellers så må Fossvangbygget ryddes og klargjøres for riving.
Drift/vedlikehold Fossvang:
-

DES-JAN-FEB-MARS: Skøytebanen holdes i drift så lenge som mulig.
APRIL: Service på traktor
APRIL: Engasjere banemester for vedlikehold av kunstgressbanene og søppeltømming.
MAI: Sykkelcrossløypa: sprøyte mot ugress
MAI-OKT: Vedlikehold kunstgressbaner, gressbaner
OKT: Rydding av mål og utstyr.
OKT: Gjøre klart utstyr for islegging og brøyting av skøytebane
OKT: Service på gressklipper

VANGEN: Jevnlig klipping og slådding av sandvolleyballbane.
LEIRSKOGEN:
-

Rydding av løypetrase.
Sesongvedlikehold på tråkkemaskinen.
Lyspunkter: kjøpe inn nye + bytte ut ødelagte.

HAUGAKOLLEN:
-

Sesongvedlikehold på tråkkemaskinen.
Sporsetter K25: gjøre klar med vinsj.
Fortsette rydding/kvisting av området.
Ny inngjerding av Haugakollen.
FRISBEEGOLF: Sette ut kurver og plattformer. Lage kart og oversikter for oppheng.

TRENINGSROM:
- Smøring og vedlikehold av apparater.
SYKKEL:
- Rydde omlegging av Kongsvegritt-traseen.
- Rydde eksisterende stier.
- Sykkelstier: Merke stier med merkebånd. GPS-registrering.
ADMINISTRASJON:
-

Detaljplanlegge årshjul for anleggsansvarlig
Lage årsmelding for 2022, samt handlingsplan og budsjett for 2023.
Søke utstyrsmidler for diverse innkjøpt utstyr februar 2023
Sluttføring av gjennomførte tippemiddelanlegg 2022 (friidrettsanlegg)
Planlegge eventuelle tippemiddelsøknader for 2023 (sandvolleyballbaner, klubbhus)

-

Planlegge eventuelle tippemiddelsøknader for 2022 (sandvolleyballbaner)

Handlingsplan 2022 Bagn IL sykkel
Arrangement:
Kongsvegrittet skal arrangeres lørdag 20.august 2022.
Vi fortsetter med Bøven som base og nesten samme løypetrasé. Det må gjøres endring på strekning SangevatnetMeitebekksæter. Her må løypa legges om.
Løypa må også ryddes og kvistes 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.
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Det skal innføres elektronisk tidtaking med eq-timing.
Hjemmeside må forbedres med nye kart, flere oppdateringer.

Aktivitet:
Det bør arbeides med å etablere spinning i Sør-Aurdalshallen. Vi har flere gode spinningssykler men mangler instruktør.
Det er ikke planlagt organiserte treninger hverken for barn, unge eller voksne sesongen 2022.
Barne- og ungdomstilbudet som CK Valdres har på Leira ukentlig gjennom våren og høsten anbefales (sannsynligvis mandag
eller tirsdag).
Morten Bellika Johansen

Bagn idrettslag - budsjett 2022
Budsjettet for 2022 er satt opp med forutsetning om fortsatt drift. Det budsjetteres med driftsmessig
overskudd på kr. 29.000. Det budsjetteres med at en må øke belåningen for å ferdigstille anleggene på
Fossvang. Det er også lagt til grunn betydelig høyere energikostnader i 2022 (strøm, drivstoff).
Økt bruk av Fossvang vil føre til økte drift og vedlikeholdskostnader.
Vi har ikke budsjettert inn tilskudd fra Gjensidigestiftelsen kr. 600.000. Tilskuddet skal gå til å utvikle
Fossvangbygget for bruk som e-sport, gaming og møteplass for ungdom. I dette ligger innkjøp av
datautstyr, oppgradering kjøkken, lydanlegg, ventilasjon mm. Den økonomiske effekten i budsjettet skal bli
0 i løpet av året. Det vil bli ført i regnskapet, men som eget prosjekt. Midlene er ikke utbetalt.
Det er forenklinger i budsjetteringen på egne arrangement. (3252) Her kommer alle egne arrangement inn,
slik som revy, St. hans, Grendacup, Kongsvegritt osv., i en samlepost.
I mars kom det signaler på strømstøtte. Vi har lagt inn dette under 3990 (andre inntekter)
Budsjettet er lagt inn på hele idrettslaget. Regnskapet blir ført på grupper slik at en kan ta ut for den enkelte
gruppe, prosjekt mm.
Treningssenteret er budsjettert med 50 medlemmer som betaler kr. 1500,Bruktmarkedet er lagt inn med kr. 240.000 som tilsvarer 20.000 pr mnd.
Det er ikke satt opp detaljert budsjett for de enkelte gruppene.
Bagn idrettslag budsjetterer med ett overskudd på kr. 29 000.- i 2022. Det er på samme nivå som for 2021

Budsjettet står i kolonnen helt til høyre på regnskapet side 28 og 29.
Sak 14 - Behandle Bagn idrettslag’s organisasjonsplan.
Organisasjonsplanen oppdateres etter vedtak på årsmøtet.
Sak 15 - Valg
Endelig forslag på tillitsvalgte legges frem på årsmøtet.
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Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - forslag til årsmøtet 30. mars 2022.
(endelig liste legges fram på årsmøte)
Hovedstyret:
Leder
Nestleder
Styremedlem / sekretær
Styremedlem / svømming
Styremedlem / materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
Undergrupper:
Fotball
Ski
Allidrett / barneidrett
Friidrett / idrettsmerkekontakt /
Turkarusellen
Sykkel / innebandy
Treningsrommet Drengsprengen
Klatring
Sikkerhetsansvarlig klatring
Ansvarlig politiattester:
Revisorer:

Steinar Skjerve
Morten Bellika Johansen
Tore Skjerve
Solfrid Olmhus
Anne Cathrine Dyve
Karsten Øyhus
Oddvin Sørbøen

Oddvin Sørbøen
Steinar Skjerve
Anne Cathrine Dyve
Morten Bellika Johansen
Siv Annett Lundstein
Bjarte Lie
Karsten Øyhus
Tore Skjerve
Silje Skaro Dokken
Tommy Bjørke

Representanter til Sør-Aurdal idrettsråd:
Morten Bellika Johansen
Anne Cathrine Dyve
Karsten Øyhus
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene
samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
Valgkomite:
Leder:
Monica Synnøve Juvkam
?
?
Varamedlem:
NIFs lov § 2-4
Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, mens
det for idrettslag er tilstrekkelig med minst 2 personer av hvert kjønn.
Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.
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Sak 16 - Utbyggingen av Fossvangområdet/Fossvangbygget
Fossvangbygget
Bagn idrettslag gjorde i 2018 avtale med Sør-Aurdal kommune om overtagelse av Fossvangbygget med
tomt. Overtagelsesprotokoll ble signert og gjennomført juni 2018. Kommunen var da svært raske med å få
overført alle driftsutgifter til Bagn idrettslag.
Kommunens administrasjon ved rådmannen har likevel valgt å ikke overføre hjemmel til Fossvangbygget
som forutsatt i avtalen. Pr mars 2022 er hjemmel til Fossvangbygget fortsatt på Sør-Aurdal kommune.
Manglende hjemmelsovergang har skapt merarbeid og betydelige merkostnader for Bagn Idrettslag.
Det gjør også at det videre arbeidet med Fossvangbygget nå stopper opp.
Makeskiftet i forhold til bygging Av Sør-Aurdals hallen.
Dette er heller ikke i orden.
Det er en pågående sak mellom idrettslaget og Sør-Aurdal kommune siden 2013.
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