ÅRSMØTE I YVEN IF
TIRSDAG 01.03.2022

DAGSORDEN
1. ÅPNING
2. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE
3. GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SAKSLISTE
4. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
5. ÅRSBERETNING
6. ÅRSREGNSKAP
7. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
8. FASTSETTE KONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT FOR 2023
9. VEDTA BUDSJETT FOR 2022
10.VALG – FØLGENDE STILLER TIL VALG FOR 2022:







Styreleder: Espen Øren
Nestleder/barne- og ungdomsansvarlig: Joakim Tvedt Vatne
Styremedlem/kasserer: Ingunn Stordahl
Styremedlem/Old-Boys representant: Rune Johansen
Styremedlem/utstyrsansvarlig: Emil Andrè Nord
Kontrollutvalg: Oddbjørn Hasle-Finstad (leder)
Just Erik Karlsen (medlem)

 Valgkomité: Alle lagledere

Styrets årsberetning for 2021
Sittende styre har arbeidet fra 15. juni 2021 til 1. mars 2022. Årsmøtet ble avholdt på Yvenhytta 15. juni 2021, og
følgende styre ble valgt inn:

Styret i Yven IF
Styreleder
Nestleder
Barne- og ungdomsleder
Styremedlem og kasserer
Styremedlem og Old-boys representant
Styremedlem og utstyrsansvarlig
Lotteriansvarlig

Sabina Hansen
Espen Øren
Joakim Tvedt Vatne
Ingunn Stordahl
Rune Johansen
Christer Knudsen
Ingunn Stordahl og Espen Øren

Verv i Yven IF
Kontrollutvalg (leder)
Kontrollutvalg (medlem)
Kioskansvarlig
Varamedlem og husansvarlig
Baneansvarlig

Stein Øren
Just Erik Karlsen
Mona Brenne Olsen
Morten Harder Hansen
Jon Olsen

ADMINISTRATIVT
Det har vært gjennomført vedlikehold på gressbanen og kunstgresset gjennom året. På gressbanen ble det
gjennomført vertikalskjæring og dressing/påfyll av sand på sommeren. Det ble byttet fangnett på søndre kortside av
banen. Vi har hatt dugnader med godt fremmøte. I tillegg har vi utført diverse forefallende arbeid, reparert toalett,
byttet ut kjøleskap og oppvaskmaskin og malt hytta innvendig noen steder.
Vi har inngått en årlig avtale om snømåking med ekstern leverandør, der vi betaler en fast sum i året + et honorar
per brøytetime. Hittil har denne ordningen fungert godt og banen har hittil i vinter vært minimalt avstengt pga snø.
Vi har videreført avtalen vår med Prozo som utstyrleverandør for ytterligere 3 år, altså ut 2024.
Styret er fornøyd med driften av klubben gjennom sesongen. I skrivende stund er det innstilt 1 person færre til nytt
styre enn vi har hatt i inneværende periode. Kommende styre vil da telle 5 medlemmer, noe som er i knappeste
laget. Vi mener allikevel å ha ressurser til å følge opp de sentrale oppgavene et styre har for å driften en fotballklubb,
og målsetningen er først og fremst at færre styreressurser ikke skal gå utover tilbudet til barnelagene våre. Det er
fokus.
Det er avholdt 9 styremøter i perioden, stort sett digitale møter. I tillegg gjennom denne tiden har vi hatt
korrespondanse på mail, via telefon og i Spond. Styret føler at vi har løst de oppgavene som er forventet av oss.
Betraktninger:
Yven IF er en breddeklubb, og har målsetning om å være en idrettsforening med et godt sportslig tilbud til barne- og
ungdomsidretten.
Det er gjort et vedtak i styret, i samråd med trenerkollegiet i klubben, om at Yven IF skal drifte etter mottoet «Flest
mulig, lengst mulig». Dette skal være et ledende prinsipp og skal gjennomsyre de aktiviteter vi gjennomfører i
barnefotballen. Alle strategisk viktige beslutninger som tas skal ha dette som bakteppe. Det viktigste for Yven IF er å
ha et godt aktivitetstilbud til barna, lengst mulig.

SPORTSLIG
Yven har i 2021 hatt 13 lag i aksjon:











Old Boys
Seniorlag herrer (A-lag)
Jenter og gutter født 2010
Gutter født 2011
Jenter og gutter født 2012
Jenter og gutter født 2013
Gutter født 2014
Jenter og gutter født 2015
Barn født 2016

Det jobbes bra i barneavdelingen. Dette skjer i form av at samtlige trenere gir bedre muligheter for spillerne. Vi har
gjennomgått et år til med Covid-19 som har gjort at kampaktiviteten samt treninger har båret preg av usikkerheten
rundt sportslige rammer. De eldste barna skal i 2022 spille 9’er fotball. Det er en stund siden Yven hadde et lag på
dette aldersnivået, og vi gleder oss til å følge de i kamp og på trening.
Old-Boys og A-laget spilte enkel serie i 2021, det vil si kun høstsesongen. Det ble nesten for begge lag. Old-Boys vant
nesten sin serie og muligheten for å bli kretsmester, men måtte se seg slått av Sarpsborg 08 på målforskjell. A-laget
ble nr. 2 i sin 7. divisjonsavdeling, kun slått av suverene Kråkerøy 3.
Yven IF ønsker å takke alle trener i den tøffe perioden. Dette har vært et utfordrende år, men dere har stått på for
barna i Yven IF.
ØKONOMI
Resultatet for 2021 viser et overskudd på 100 TNOK, sammenlignet med et overskudd på 206 TNOK året før.
Regnskapsåret 2020 var dog spesielt, med lite aktivitet pga. korona og få utgifter. Totale inntekter i klubben har for
2021 vært 868 TNOK mot 537 TNOK i 2020.
Vi hadde en økning av utgifter tilknyttet bane og hus sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes i hovedsak nytt
fangnett på søndre kortside av gressbanen, dressing og vertikalskjæring, rørleggerarbeid ifm toaletter, ny
oppvaskmaskin og kjøleskap.
Vi hadde i en periode rundt sommeren et samarbeid med en ekstern konsulent om salg av reklame. Dette genererte
økte reklameinntekter på hovedsakelig skilt, men også drakter. Dette samarbeidet tok imidlertid slutt etter noen få
måneder pga. samarbeidsproblemer. Yven IF har imidlertid kommet ut i netto pluss på dette, og står sterkere mtp.
fremtidige fornyelser av de avtaler som nå er inngått.
Til slutt vil styret takke alle aktive, lagledere, komiteer og alle andre som har gjort en innsats for klubben. Uten dere
hadde vi ikke klart det.

STYRET
YVEN IDRETTSFORENING

