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STYRETS ARBEID
Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter i 2021.

Spesielle oppgaver
● Samarbeid fotball Finnås Sportsklubb: Styret har brukt mye tid på å diskutere og
finne løsninger for et samarbeid med Finnås Sportsklubb. Avtalen er per dags dato
skrevet under og et samarbeid er et faktum. Grunnlaget for dette arbeidet er at det
generelt er for lite spillere på de ulike lagene. Dette går direkte ut over kvaliteten på
treninger, samt kan påvirke motivasjonen til spillere og trenere. Finnås Sportsklubb er
i samme situasjon, og de nye veiene har gjort at avstanden mellom bygdene føles
mindre. Styret har tro på at samarbeidet vil øke engasjement hos både trenere og
spillere, samtidig at medlemmene vår får et bedre tilbud og et bredere sosialt
nettverk, som forhåpentligvis vil øke idrettsgleden.
● Granulatutslipp, nye regler: Det er kommet nye regler på hvordan idrettslag skal
håndtere granulatutslipp fra kunstgressbaner. Styret har derfor vært i dialog med de
andre idrettslagene på Bømlo samt kommunen og kommet frem til fornuftige
løsninger. Idrettslaget måtte investere i granulatstasjon, rister og kommefilter.
Sentralidrettsanlegget AS bestilte inn granulatstasjoner og rister til flere idrettslag på
Bømlo, og tok seg av alt papirarbeid med søking av refusjon osv. Slike samarbeid på
tvers av idrettslaga kan være nøkkel for å gjøre ting enklere i fremtiden.
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● Covid19: Styret har også i år måttet håndtere smittevern i forbindelse med Covid19.
Hyppige endringer i regler for aktivitet har gjort at styret har måttet brukt en del tid på
dette. Styret har hele tiden jobbet for å være i henhold til gjeldende regelverk satt
myndighetene.
● Støtte tapt inntekt: Flere arrangement har som følge av pandemien blitt avlyst og
styret har søkt støtte for tapte inntekter fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
● Digitale løsninger: Styret har jobbet en god del med nye digitale løsninger som skal
gjøre arbeidet lettere og mer effektivt for styremedlemmene, trenere, oppmenn og
andre. Målet er at ved årsmøte 2022 skal alle styremedlemmer har en egen
Gmail-konto som hører til idrettslaget. Disse kontoene vil knyttet til rollen i styret og vil
gå videre til nye styremedlemmer ved endring av sammensetning. Idrettslaget får
også da en digital lagringsplass for arkiv, viktige dokument og annet.
● Utleie Klubbhus: Klubbhuset har ikke vært leid ut veldig mye i løpet av 2021, men
dette skyldes nok pandemien og restriksjoner.
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AKTIVITET
Generell aktivitet
Idrettslaget har arrangert båtførerprøven i klubbhuset på sommeren. Det kom egen instruktør
som holdt kurs med eksamen. Det ble god oppslutning der 14 av 15 plasser ble fylt. Veldig
greit for spesielt for ungdommer å kunne ta kurset og eksamen lokalt. Dette anser styret som
en suksess, og vil arrangere ved flere anledninger.
Styret har også i år stått for juletresalg. Det ble også planlagt et familiearrangement i
forbindelse med juletresalg, men dette måtte avlyses på grunn av Covidrestriksjoner.
Styret inviterte til dugnad for å friske opp uteområde rundt klubbhuset og fotballbanen før
åpning av lysløype. Under dugnaden ble det gjort en god del. Ødelagte stoler på tribune ble
fjernet, ugress på ene langsiden på løpebanen ble rensket, greiner som stakk ut på
løpebanen ble fjernet og rydding generelt i uteområdet. Det var lite oppslutning på
dugnaden, men mulig promotering kunne vært bedre.
Oldboys har startet lag og har konkurrert i Jokerligaen. Det har endt med mye tap, men
veldig bra tiltak, og viktig tilbud for de eldre som ønsker aktivitet.
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Årsmelding fotballgruppa
Leder: Johnny Olson
Dommeransvarlig: Anita Pedersen
Medlem Hans Eidesvik
Vi har i sesongen 2021 hatt følgende lag påmeldt i serie:
●
●
●
●
●
●
●

G7 (3’er)
G8 (5’er)
J8 (5’er)
G10 (7’er)
J11 (7’er)
G13 (9’er)
Senior 7 divisjon

A-laget hadde igjen en middels sesong i 7 divisjon Rogaland preget av for liten spillerstall og
spillere som tidvis var borte på både skole og jobb. Trener for A-laget, Arthur Vold, har valgt
å avslutte sitt engasjement som hovedtrener. Vi takker Arthur for innsatsen og engasjement
han har hatt rundt A-laget under svært utfordrende forhold den siste tiden grunnet
restriksjoner.
Også i år har sesongen vært preget av COVID og restriksjoner. Det yngste laget var med på
3’er turneringer på øya og arrangerte kamper selv med lokale lag. De andre lagene fikk spille
sesongen på høsten. Dessverre har det i år igjen ikke blitt noen cuper.
Det har vært litt utfordringer på trenersiden på noen lag, men dette har heldigvis løst seg slik
at barna har fått et treningstilbud.
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Det har vært noen frafall, men heldigvis ikke i nærheten av nasjonale snitt under korona
epidemien. De fleste lag ligger stabilt på samme antall spillere før og etter sesongen. Størst
frafall på G13 laget.
Til tider utfordrende å få dommer til de eldste lagene, det er lite rekrutering av nye dommere i
klubben og kurs har blitt utsatt grunnet COVID. Vi satser på å få til en bedre løsning på dette
til neste sesong, og i tillegg få forbedre rekrutering.
Etter mange utsettelser fikk G13 endelig sende to gutter (2008) på sonesamling. Her ble
Julian Olson tatt ut på sonelaget og spilte turnering i Bergen. Vi Hadde tre gutter (2009) på
FKH samling der Elias Vold ble tilbudt treningstilbud med FKH. Sebastian Lønning er fortsatt
del av FKH Akademiet. Ut på høsten ble det sendt ytterligere fem spillere (2009) på
sonesamling. Her ble Aron Simonsen tatt ut til å være med videre på sonelaget. I tillegg må
vi nevne Mathea Kolbjørnsen som har vært fast med på FKH jente satsning i tiden hun var
del av Bømlo IL. Det gror mange talenter i Bømlo IL som blir spennende å følge med på
videre.
Undertegnende, Johnny Olson, har tatt over som leder av Fotballgruppa fra 2021.
Årsmeldinger er mottatt fra samtlige lag og gjennomgått av leder i fotballgruppa.

For Fotballgruppa
Johnny Olson
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Årsmelding arrangementkomiteen
Medlemmer: Cecilie Syre, Anneli Tveita, Audhild Lønning, Monika Vold, Gerda Larsen, Inger
Toft Nilssen
Det har vært liten aktivitet i arrangementkomiteen på grunn av Covid-19.
Komitteen tok seg og av nedvask av klubbhuset før konfirmasjonen i september.
Elles var dei med på rosa sløyfe løpet og opningen av lysløypa.
Komitteen har ikkje hatt leiar for 2021. Tone har fungert som kontaktperson mellom styret og
komitteen. Siden dette var eit spesielt år har det fungert ok. Satser på å få inn ein leiar for
2022.
Tone V. Lønning
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Årsmelding Lysløype
Leder: Odd Engen
Representant styret: John Kenneth Melkevik
Representant styret Lars Anton Eidesvik

Året 2003 foreslo Nils Peder Holme for daværende styre i Bømlo idrettslag å bygge ei
lysløype sør for fotballbanen. Odd Engen hadde på forhånd blitt kontaktet av Nils Peder og
sagt seg villig til å delta i prosjektet. Styret sa ja til å jobbe med et slikt prosjekt og
forskjellige styrer fulgte senere opp med varierende prioriteringer.
Årene gikk med grunneiersamtaler og prosjektutredninger. Over 40 tegninger ifølge Nils
Peder. Universell utforming og tippemiddelsøknad lå som styring i prosjektet i mange år.
Vi hadde hele tiden tanker om ei rundløype. Div. grunneiere som ikke ville inngå tinglyste
grunnavståelser, har «forfulgt» oss i alle år.
På årsmøte i Bømlo Idrettslag 10. mars 2020, ble det etter flere anmodninger, etablert en
lysløypegruppe. Gruppen har bestått av Lars Anton Eidesvik og John Kenneth Melkevik,
som også har vært styremedlemmer i hele prosjektperioden, samt initiativtager Nils Peder
Holme og Odd Engen som gruppeleder. Gruppen fikk kr 220 000,- som startkapital og div.
forutsetninger/retningslinjer fra styret/årsmøtet.
Covid-19 slo ned med full effekt og alt ble nedstengt. I løpet av juni/juli måned ble det mulig
å foreta enkelte møter med munnbind. Div. instanser/firma ble kontaktet og vi presentert et
forslag vedrørende en rundløypetrase til ca. kr 4,5 millioner. Dette ble ikke godt mottatt.
Ønske om lånestønad ble avvist av styret.
Etter omfattende grunneiersonderinger i sør og vest, endte vi opp med diverse oppdelte
traseer i øst. De fleste berørte grunneiere ville fortsatt ikke gå med på å tinglyse grunnavtaler.
Dermed var tippemiddelsøknad uaktuelt, da det er krav om tinglysning i
tippemiddelsøknader.
Etter å ha bonitert i et myrparti og ikke nådd bunn på 6 meter dybde, konkluderte
gruppelederen med at det ikke var fornuftig å innhente anbudspriser på prosjektet.
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Den faglige begrunnelser er at et anbud som skal beskrives med myrpartier i 6-8 meter
dybde, både faglig og juridisk vil inneholde krav og forsikringer vedrørende eventuelt havari
av maskiner m.m. Dette vil et idrettslag vanskelig kunne håndtere, samt at disse kravene ville
fordyre prosjektet vesentlig. Ikke lett å akseptere for mange, men vi måtte glemme anbud.
Det ble da etter hvert enighet å velge lokale entreprenører. Bømlo Maskin og LOS Elektro ble
valgt. Dette ble etter min mening en meget fornuftig og god løsning.
Styret valgte etter hvert å ta opp et banklån til prosjektet på kr 1 million.
Budsjettkalkylen endte opp på kr 3,3 millioner og vi har holdt oss under det beløpet.
Anleggsstart 22. mars 2021 av Bømlo Maskin, med opparbeidelse av 2 etapper og gruppen
forholdt seg til disponible midler. Deretter opphold noen uker i april/mai. Den 12. mai
bestemte styret at de ville framskynde ferdigstillingen av anlegget og dekke inn kostnadene.
Etappe 3 ble ferdig opparbeidet og lysmastene montert.
Den 11. juni 2021 kl 22:00 koblet LOS Elektro strøm til 33 LED-lys i løypa.
Lys og løype er ferdig bygd.
Snorklipping av brødrene Tom Erling og Harald Kårbø den 30. oktober kl 12:00 og Rosa
sløyfeløp i lysløypa deretter. Masse glade folk.
Effektiv byggetid landet på ca. 7 uker. Imponerende entreprenør innsats fra Bømlo Maskin
og LOS Elektro.
Løypetraseene bygd med ei rundløype østover gjennom skogen og tilbake via
Stenersenvegen. Deretter en trase sørøstover med «rundkjøring» og til slutt en i
Stenersenvegen opp til høydebassenget.
Løypa ble totalt på ca. 1,9 km, inkludert 500 m opp til høydebassenget. Den har 2,5 – 3,5 m
bredde, med godt drenerende grusdekke.
LED-lysene/lampene har en levetid ca. 50.000 timer og har dagslys styring. Det blir meget
lave strømutgifter.
Det er tilrettelagt en «trollskog» for ungene. Lars Anton har en gapahuk under bygging og
John Kenneth skal bestille trim-apparat. Det er montert informasjons tavle med dronekart og
sponsorinfo.
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Bømlo Maskin skal bygge et nytt terreng i sprengnings-gropa, med tilkjørte masser på nyåret
2022. Bømlo Maskin har etablert en avtale med BVA om vegvedlikehold av Stenersenvegen,
her blir det foretatt diverse grusing på nyåret 2022.
Prosjektet har fått masse økonomisk støtte fra bygdafolk og næringsliv. Støtte fra
bygdafolket på kr. 641 300,- ved salg av meter veg og stolper. Stetteglass med gravering til
veg kjøperne og klistremerker med navn på stolpene til maste kjøperne.
Bømlo Maskin, Eidesvik Invest, Lønning Fiskeri og SR bank har eksempelvis betalt kr 100
000,- hver i sponsorstøtte. Fra Finnås kraftlag fikk vi kr 550 000,- og fra Bømlo kommune kr
300 000,-. Med lån og sponsorinntekter har vi en støtte på vel kr 3,3 millioner.
Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter har hatt møter med fylkeskommunen vedrørende
ønske om forenklet tippemiddelsøknader for folkehelsetilknyttede prosjekter, det vil si blant
annet lysløyper. Han har benyttet prosjektet vårt som referanse. Gjøsæter har et ønske om at
Bømlo Idrettslag og kulturkontoret lager en tippemiddelsøknad for lysløypa, med
grunneieravtaler uten tinglysning. All nødvendige informasjon til en slik søknad har prosjektet
vårt tilgjengelig. Jeg vil tru at et slikt samarbeid med kulturkontoret vil gi idrettslaget
administrativ og politisk gevinst på mange måter.
Så vil jeg spesielt framheve prosjektleder hos Bømlo Maskin, Morten Lønning. Han har vært
utrolig samarbeidsvillig, kreativ og bidratt med timer uten ekstra fakturering. Dette syns jeg
er viktig å framheve.
Jeg vil nå avslutte mitt dugnadsbidrag i dette prosjektet med denne sluttrapporten. Vi er i
mål. Vil få takke resten av gruppen for samarbeidet og at vi har evnet å bli/være enige om
vegen fram til målet.
Antar at styret vurderer om de vil avvikle resten av gruppen.
John Kenneth og Lars Anton er fortsatt økonomiansvarlige i gruppen og styremedlemmer, så
det bør gå bra.
Takk for meg.
Mvh
Odd Engen
Gruppeleder - Bømlo IL Lysløype
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Økonomisk oversikt per 31.12.2021 – Lysløype
Regnskap
Prosjektering og søknad

Kr 37 344

Opprustning eksisterende veg inkl påkobling strøm

Kr 16 875

Etappe 1 (skogsløype-delen)

Kr 1 878 500

Etappe 2 (mot Krisifjellet)

Kr 560 625
Sum Bømlo Maskin

Kr 2 493 344

Admin kostnader Los Elektro

Kr 18 975

Anleggsbidrag (Bømlo Kraftnett)

Kr 15 525

Levering av utstyr og kobling av lamper – avtalt pris

Kr 497 923

Ekstra stikkontakter på master – 3 stk

Kr 8 326

Administrasjon, bestilling og byggemøter

Kr 6 744

Ekstra lys, inkludert arbeid

Kr 20 132
Sum Los Elektro

Kr 567 625

Diverse kostnader:
Gravering av glass til sponsorer

Kr 5 350

E-takst på bygningsmasse for lån

Kr 1 535

Diverse dugnad

Kr 292

Kjøp av glass

Kr 1 062

Grafisk arbeid, klistremerke til lyktestolpe og sponsorskilt

Kr 23 621
Sum diverse

Sum totalkostnad

Kr 31 860
Kr 3 092 829

Finansieringsplan
Startkapital Bømlo IL

Kr 237 894

Støtte fra bedrifter

Kr 795 500

Finnås kraftlag

Kr 550 000

Netto støtte fra bygdefolket

Kr 641 300

Støtte fra kommune

Kr 300 000
Resterende kostnad

Kr 568 135
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Resterende kostnad på kr 568 135,- er foreløpig dekket inn ved at Idrettslaget har tatt opp et
lån på kr 1 000 000,- hos Haugesund Sparebank.
●
●
●
●
●

Antall meter vei solgt: 143
Antall stolper solgt: 58
Antall bedrifter som har støttet: 37
Antall søknader sendt: 48 (26 avslag og 22 positive)
Antall privatpersoner som har støttet: 144

Ved årsslutt 2021 har vi to aktive søknader inne, Olav Thon Stiftelse og SIM. Begge to på
hele det resterende, udekkede, beløpet på kr 568 135,-.
Det resterende, udekkede, beløpet på kr 568 135,- er under det beløpet som lysløype
gruppa var ansvarlige for å dekke inn. Gruppa ser seg dermed offisielt ferdige med
prosjektet og det blir opp til styret i idrettslaget å jobbe videre med å dekke inn resterende
beløp slik at løypa blir fullfinansiert uten lån.
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MEDLEMSTALL
Bømlo Idrettslag
Kjønn

Alder

Medlemmer

Kvinner

0-5

0

Kvinner

6-12

17

Kvinner

13-19

0

Kvinner

20-25

0

Kvinner

26 ->

16

Totalt kvinner

-

33

Menn

0-5

0

Menn

6-12

27

Menn

13-19

13

Menn

20-25

10

Menn

26 ->

18

Totalt menn

-

68

Total organisasjon

-

101

Friidrett
Menn

26 ->

2

Total friidrett

-

2

Ingen registrerte medlemmer på Håndball
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ÅRSREGNSKAP
BIL har videreført avtalen med Me-To for føring av regnskap, og har rapportert månedlig
resultat, saldolister og balanse for styret. Resultatregnskap viser at BIL gikk med 88 626,60
kr i overskudd i fjor. Det var budsjettert med et underskudd på 48 450,- kr.
2021 ble nok et spesielt år, med lite utgifter. Hovedfokuset har vært den nye lysløypa.
Utgiftene til løypa er balanseført, slik at dette ikkje har gått utover driftsutgiftene til
idrettslaget. Kun renteutgifter er belasta resultatet for 2021.
Antall støttemedlemmer har økt. Dette skyldes nok en kombinasjon av lysløypa og en mer
aktiv markedsføring.
Nye drakter som var budsjettert for i 2020 er kjøpt inn til a-laget i 2021.
Regnskapshonorar er høyt i 2021 fordi faktura for 2020 også er med her.
Det har vært jobbet aktivt for å øke sponsorinntekter og søkt om støtte hos bedrifter og
stiftelser for å redusere det budsjetterte underskuddet. Noe av dette vises som gaver i
regnskapet, mens andre gaver/støtter er bokført på aktuelle kontoer. F.eks. rep. Vedlikehold
uteområde.
Deler av dei tapte inntektene er søkt dekka av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette ventes svar
på innen kort tid.
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