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VELKOMMEN
GODKJENNING INNKALLING/DAGSORDEN
VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
ÅRSBERETNING 2020
REGNSKAP 2020
BUDSJETT 2021
VALG
EVENTUELT

Årsberetning 2020
2020 ble et veldig spesielt år for oss alle. Den
12. mars stengte landet ned som følge av den
verdensomspennende pandemien. Resten av
året skulle pregest sterkt av Covid-19.

Styrets sammensetning
Leder			Stig Thorstensen						På valg

l

Nestleder 		Bjørn-Erik Bjørnstad						Trukket seg
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Kasserer 		Elin Grønlie Nilsen						På valg

l

Sekretær 		Lisbeth Dahl-Fredheim						På valg

l

Styremedlem		Tom Erik Andersen						Ikke på valg

l

Styremedlem		Jan Rune Andreassen 						Ikke på valg

l

Styremedlem 		Steinar Olsen							På valg

l

Styremedlem		Alexander Gogstad						På valg

l
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Styrets arbeid
Det ble avholdt 12 styremøter i løpet av året. Utover
dette ble det avholdt møter i sportslig utvalg og lagledermøter samt egne møter angående Kunstgresscup og kvalitetsklubb.
Styret har hatt et spesielt ansvar for at gjennomføringen av møtene har foregått etter gjeldende
forskrifter, anbefalinger og protokoll som følge av
pandemien. Smittevern har lagt rammene for alle
møter i klubben gjennom 2020.

Sportslig aktivitet
ANTALL PÅMELDTE LAG
2020 ble et spesielt år. I deler av sesongen var all
aktivitet nedstengt som følge av pandemien.
48 lag var påmeldt til seriespill, en økning på tre lag
fra 2019, et tall som gjør oss til den sjuende største
klubben i Vestfold, målt i antall lag. Men seriespillet
ble først utsatt og deretter kraftig amputert. Først på
høsten fikk fotballkretsen lov til å sette i gang

nerengasjement i Halsen IF Fotball. Vi takker Petter

kampene, men bare for spillere under 20 år.

for jobben har lagt ned i klubben. Kontinuiteten rundt
A-laget blir ivaretatt ved at Fredrik Purser overtok

A-LAGET I STAMPE

som ny hovedtrener. Han har fått med seg André

Vårt A-lag hadde høye ambisjoner i Norsk Tipping-

Syrrist i teamet. I tillegg kan vi ønske Roger Iversen

ligaen 2020 etter å ha overlevd med et nødskrik året i

velkommen tilbake. Iversen har tidligere hatt suksess

forveien. Men seriespillet kom aldri i gang for spillere

som A-trener i Halsen. På tampen av 2020 ble han

over 20 år. I perioder har heller ikke A-lagsgruppa

engasjert som juniortrener og trenerutvikler.

kunnet trene, og i hele 2020 har laget måttet trene
med én meters avstand, uten kontakt, i likhet med

STOR AKTIVITET TROSS ALT

alle andre voksenlag i breddefotballen.

Til tross for pandemien har fotballgruppa lagt ned
en stor innsats gjennom året. Trenerne i barne- og

Det har naturlig nok vært krevende og tungt for både

ungdomsavdelingen fortjener heder for måten de

spillere og trenere å holde i gang, men A-gruppa –

holdt i gang treningsaktiviteten gjennom vanskelige

ledet av Petter Olsen og Fredrik Purser – viste stor

tider. Det ble også lagt ned en vesentlig innsats for å

innsats og skal ha ros for å ha ivaretatt miljøet

ivareta smittevernet for gruppene.

gjennom et svært utfordrende 2020.
Gjennom hele 2020 fulgte Halsen-fotballen anbefaNYTT TRENERTEAM

lingene og retningslinjene fra sentralt hold. Den gode

Ved utgangen av 2020 avrundet Petter Olsen sitt tre-

håndteringen bidro til å holde smittetallene nede.
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KUNSTGRESSCUPEN AVLYST

sepakker» til idretten, og fikk godkjent søknaden – til

Vår tradisjonsrike kunstgresscup ble avlyst, i likhet

stor glede og nytte for alle aktive i Halsen-fotballen.

med alle arrangementer våren 2020. Pandemien
rammet således ikke bare det sportslige, men også

INGEN PERMITTERTE TRENERE

økonomiske. Ved siden av treningsavgiftene er

Styret hadde gjennom hele 2020 en målsetning om

Kunstgresscupene fotballgruppas viktigste inntekts-

å holde treningsaktiviteten i gang så godt det lot seg

kilde, og bortfallet var dramatisk.

gjøre. Med god økonomistyring og de vellykkede
ekstratiltaktene lyktes vi å holde alle lønnede trenere

Ekstraordinære tiltak

og ansatte i arbeid – uten permisjoner eller
avkortinger. Styret valgte denne strategien for å sikre
ivaretakelsen og oppfølgingen av alle lagsmiljøer.

ET EKSTRA LOTTERI

Dette bidro til lite frafall gjennom 2020. Samtidig har

Som følge av inntektsbortfallet besluttet styret å

vi bidratt til at barn og unge i nærområdet har hatt et

innføre et ekstra lotteri. I tillegg til det tradisjonelle

lyspunkt i hverdagen: fotballen.

påske- og høstlotteriet ble det også gjennomført et
sommerlotteri. For å ivareta smittevernet søkte fotballgruppa myndighetene om å arrangere lotteriene

Annen aktivitet

digitalt, og fikk Lotteritilsynets godkjenning til dette.
OPPDATERT SPORTSPLAN
De digitale lotteriene ble en stor suksess. Medlem-

Vår sportsplan og klubbhåndbok ble oppdatert i ny

mene la ned en formidabel innsats, og bidro til et

versjon på tampen av 2020. Planen gir oss en klar og

godt økonomisk resultat.

tydelig retning i arbeidet med unge spillere. Den er
vårt viktigste styringsverktøy for at «klubben er sjef».

KOMPENSASJONSMIDLER
Verdifullt var også klubbens søknadskompetanse.

For resultater og øvrig aktivitet i 2020, vises det til

Fotballgruppa søkte om støtte fra regjeringens «kri-

halsenif.no og fotball.no.
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Regnskap & budsjett 2020/21
Orientering om regnskap for 2020 og budsjett for 2021.

Valg for 2021
Valgkomitéen har innstilt følgende styre.
Leder			Stig Thorstensen					
Nestleder 		Tom Erik Andersen				
Kasserer 		Elin Grønlie Nilsen						
Sekretær 		Lisbeth Dahl-Fredheim						
Styremedlem		Jan Rune Andreassen						
Styremedlem		Alexander Gogstad					
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