08.03.2018

Sakliste for årsmøte i Nesseby IF
Årsmøtet avholdes den 14. mars kl. 18:00 på Nesseby rådhus.
Saksliste
Sak 01/18
Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/18
Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Sak 03/18
Årsberetning 2017
Sak 04/18
Regnskap 2017
Sak 05/18
Handlingsplan 2018
Sak 06/18
Endring av vedtekter. Styrets sammensetning.
Sak 07/18
Fastsette medlemskontingent 2019
Sak 08/18
Utmelding av bordtennisforbundet
Sak 08/18
Valg

Årsberetning

Nesseby IF/Unjárgga VS
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Styrets sammensetning
Leder: Jørn Stefan Opdahl
Nestleder: Jim Njuolla
Sekretær: Ina Store
Kasserer: Hege Anita Wikstad
Styremedlem: Arvid Pleym
Varamedlemmer: Hanne Iversen og Kaisa B. Store

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter der det er behandlet 16 saker.
Økonomi
Positivt årsresultat med 70 667 kr i mindre forbruk. Kapitalen pr. 31.12.2017 er kr 351.625. De totale
utgiftene har vært på kr 155 793,- og inntektene har vært kr. 226 921.
Medlemsregisteret
Kasserer og leder har vært på kurs i bruk av klubbadmin som er Norges idrettsforbunds program for
medlemsregistrering. I løpet av 2018 vil vi ta sikte på å oppdatere medlemsopplysninger og sende ut
faktura for medlemskontingent direkte til medlemmene. Antall medlemmer var pr. 01.01.2018
Spesielle oppgaver
Nesseby IF / Unjárgga VS hadde kafe på samefolketsdag.

Representasjoner
Nesseby Idrettsråd
Det ble ikke avhold årsmøte i idrettsrådet i 2017. For beretningsåret sitter Lilly Roska som sekretær.
SVL-N
SVL-N årsmøte ble avviklet 17.-18. juni -17 i Alta der Lilly Roska og Eldbjørg Mathisen deltok
Årsmøte behandlet blant annet sak om ny organisering av samisk idrett. Det ble fattet vedtak om å
sende saken på høring til tilsluttede lag før ny behandling
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Tana- Varangerløypas årsmøte
Årsmøte i TVL ble avholdt 21.02.2017 hvor Jørn S. Opdahl møtte. Lena Kristiansen ble valgt inn som
varamedlem. Jørn Opdahl sitter som leder for valgkomiteen 1 år til.
Det ble bestemt at man skulle forsøke å få til et Tana-Varanger renn med tidtaking i 2018.

Prosjekter
Fylkeskommunale friluftsmidler
NIF fikk tildelt 25 000,- i fylkeskommunalt tilskudd for å arrangere Til topps i Nesseby og
friluftskarusell.

Aktivitet
Trimgruppa
Medlemmer: Leder Ina Kristine Store Medlem: Hanne Iversen
Trimpoeng og Til topps i Nesseby
Til topps i Nesseby er et samarbeidsprosjekt mellom idrettslaget ILAR og Nesseby idrettsforening,
Sørsiden bygdelag, Karlebotn bygdelag og Nesseby kommune. Formålet er å motivere folk til å
komme seg mer ut på tur og bli kjent rundt omkring, således få bedre folkehelse. I år var det mulig å
gå tur til 11 turkasser.
tillegg kjøpte vi en konkurranse «Trimpoeng» med mobiltelefon. Det var mulig å besøke hele 39
forskjellige turer med mobiltelefon med turappen TRIMPOENG. Det geniale med denne appen er at
du kan arrangere trimturer til mange steder uten å måtte sette ut turkasser/turbøker. Det var ulik
poengsum per tur etter vanskelighetsgrad på turen. I årets konkurranse var det 158 deltagere som
gikk til sammen 4725 turer. Alle som fikk mer enn 50 poeng med Trimpoeng er med i trekningen om
premier. For ungdom under 15 år har vi egne premier. Vi trekker ut vinnere av gavekort på 500 kr
for hver av turkassene. På de mest populære turene trekkes det i tillegg gavepremier.
Volleyball
Hver mandag har voksene hatt tilbud om volleyball på samfunnshuset i Varangerbotn. Oppmøtet har
vært meget varierende i beretningsåret.
Svømming
Også i 2017 var det planlagt å tilby basseng i Vestre-Jakobselv sammen med Ilar. Det ble avholdt
badevaktkurs med godkjent aktør fra Barentsbadet i Kirkenes. Man rakk å arranger basseng 1 gang
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før vi fikk tilbakemelding fra Vadsø kommune om at kursene våre ikke var godkjent av de. NIF og Ilar
avsluttet dermed samarbeidet med Vadsø kommune om leie av bassenget.
Barnetrim
Barnetrim mandager klokken 17:00-18:00, for barn i barnehagealder. Holdt hver mandag siden 18
september, variert oppmøte fra 2 barn til 8 barn, har totalt vært avholdt 10 barnetrimmer i løpet av
høsten. Innholdet er for det meste frilek, hinderløype og klatring i ribbevegg. Har også prøvd oss på
lette leker som sisten og bjørnen sover, men har vært litt avhengig av hvor mange barn som har
møtt opp.
Nissemarsj
Rundt 50 barn hadde møtt opp for nissemarsj og nissedisco i Varangerbotn 10. desember.
Arrangementet som i år ble arrangert for 3. gang har etterhvert begynt å bli en tradisjon. I gymsalen
på oppvekstsenteret ble det servert brus, pepperkaker og godteri. Ponnien Bailyes hadde fått på seg
nissestasen og sammen med eieren Sissel anførte de alle smånissene en runde i Varangerbotn
Sykkelkarusell
Vi hadde 5 sykkelkarusell våren 2017, og 4 på høsten. Vi var en gang i Varnagerbotn ved museumet
og resten ble gjennomført på Nyborgmoen. Det var 11 barn pluss voksene på sykkelkarusellene.
Vi tok forskjellige løyper på Nyborg. Andevann var meste populær blant ungan pga ulent terreng på
vei ned. Vi hadde avslutning i grillstua til Jørn og Mona på Nyborg.

Skigruppa
Det har ikke vært faste medlemmer i skigruppa i 2017 og skiaktivitet har vært administrert av styret
Skirenn
Nesseby IF/Unjárgga VS arrangerte følgende skirenn i 2016:
-

-

Aldonrenn søndag 5.mars med 90 trimmere og 15 deltakere på tid. I hovedkomiteen for
aldonrennet hadde Nesseby IF/Unjárgga VS leder Jørn Opdahl og medlem Lilly Roska.
Unjárgga VS/Nesseby IF har ansvar for sekretariat ved start og en saftstasjon i Meskelv
v/Dagfinn Mathisen og Gunnar Store). Aldonrennet er et samarbeidsprosjekt med Ilar.
Nessebyrennet ble avlyst på grunn av kollisjon med Bergebyløpet

Skikarusell
Hele 42 barn og 35 voksne har deltatt på årets utgave av skikarusellen. Det ble arrangert 10
karusellrenn i år og 13 barn deltok på alle og fikk en ekstra pokal for det.
Tana – Varangerløypas dag
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Tana Varanger løypas dag var planlagt til søndag 1. april, men på grunn av uvær ble den utsatt til 8.
april. Nesseby IF/Unjárgga VS hadde ansvaret for saftstasjon på Nyborgmoen hvor Jarl Roska tok på
seg oppgaven.

Skitrening
Nesseby IF/Unjárgga VS har fortsatt med skitrening for barn i aldersgruppen 1. – 5. klasse. Jørn
Opdahl og Hege Anita Roska Wikstad har vært ansvarlig for treningen sammen med et Sini Rasmuss
fra Ilar. Alle treningene gjennomføres mandager kl. 18.00-19.00, og rullerer mellom Nesseby og
Varangerbotn. På treningene er det vektlagt lek og moro på ski og noe basis teknikktrening.

Motorsportgruppa
Medlemmer: Leder Lasse Helander, Ester Katrine Siri, Kjell Ivar Mathisen og Kalle Hoigari
Motorsportgruppa har hatt 1 møte med sauenæringa ved Arild Kero og kommunen. Sauenæringa
gikk i mot å etablere bane oppe i Nyborgmoen, Har prøvd å få til møte med reindrifta men ingen
respons der.Ble søkte om tillatelse til å få til et lite dragrace løp ved Rovvevann, men fikk ikke
dispensasjon for å arrangere det. Ellers har vi hatt noen møter men vet ikke mer va vi skal gjøre mer
når vi blir motarbeidet fra Saue- og reindrifta.

Annet
Nesseby IF har ingen ansatte og all aktivitet, gjennomføring av prosjekter og arrangementer er utført
på dugnad. Vi vil med dette rette en stor TAKK til alle som har bidratt! trenere, løypekjører,
undergrupper, kakebakere, instruktører, oppmenn, dugnadsgjeng, sjåfører, vaffelstekere, dommere,
heiagjenger, lokalt næringsliv og de som har støttet oss økonomisk.
TUSEN HJERTELIG TAKK!
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Handlingsplan
Nesseby Idrettsforening
Unjárgga Valáštallansearvi
www.nessebyif.no
2017
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1. Innledning
Hensikten med handlingsplanen er å etablere visjonen og hovedfokus for Nesseby
Idrettsforening/Unjárgga Valáštallansearvi. Foreningen jobber for at alle som ønsker
skal ha mulighet for fysisk aktivitet, også de med en eller annen form for
funksjonsnedsettelse, og som av den grunn har behov for særlig tilrettelegging av
aktiviteter.
Nesseby IF/Unjárgga Vs ønsker å arbeide for å fremme positive holdninger gjennom
idrett og aktivitet.
All aktivitet skal sees i sammenheng med denne planen. Planen skal være et
styrende verktøy for arbeidet innen idrettsforeningen. Styret og gruppeledere skal
utforme forslag til handlingsplanen. Planen skal rulleres hvert år og vedtas av
årsmøtet.

2. Klubbens historie
Nesseby Idrettsforening ble stiftet 31. august 1924 hvor 13 unge menn var samlet for
å danne Nesseby herreds idrettsforening under navnet ”Gærgad” som betyr rask.
Navnet ble ikke godkjent og laget ble å hete Nesseby herreds idrettsforening helt
frem til årsmøte i 1948 da navnet ble endret til Nesseby idrettslag. Av forskjellige
grunne ble ikke navnet registrert og på slutten av 1953 ble dagens navn tatt i bruk.
På årsmøte i januar 1993 ble det bestemt at navnene ”Nesseby idrettsforening og
Unjárgga Valáštallansearvi sidestilles i navn som kan brukes enkeltvis eller samlet”.
Vi er et lite men aktivt idrettslag som tilrettelegger og driver med skikarusell,
skiløypekjøring, lassokasting, tilrettelegging for turstier, barnetrim og andre
trimaktiviteter. Vi arrangerer skirenn, lassokastekonkurranser og terrengløp hvert år.
N.I.F. Drifter lysløypa i Varangerbotn og sørger for at vi får flotte skiløyper i lysløypa i
Varangerbotn, løyper til Aldonrennet, skiløype til Styran og ut mot Angsnes, samt
løyper på en lang strekning av Tana-Varangerløypa.
Vi står på for lokalsamfunnet og arrangerer gjerne 17. mai med bingo, aktivitetsdager
for barn, nissemarsjen, drifter kafé under Finnmarksløpet og Vuonnamarkanat mm.
Vi er med andre ord en idrettsforening som aktiviserer både barn, ungdom og voksne
på en positiv og samlende måte for hele bygda.

3. Visjon/verdier og mål
Nesseby IF/Unjárgga VS ønsker å vedlikeholde det sosiale fellesskapet, trygge
oppvekstmiljøet og fremme trivsel og helse. - mer fysisk aktivitet og fortsatt levende
lokalsamfunn!
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Mål:

• ha en klar profil preget av NIFs breddeformel: Trygghet + Mestring = Trivsel
• rekrutteringsarbeid
• aktiviteter for barn, unge og voksne
• rekruttere, skolere og følge opp trenere og ledere
• fysisk tilrettelegging med skilekanlegg, tursti og grillstue for å skape mer
aktivitet
• Videreutvikle klubbens anlegg til alles glede.
• stimulere til å øke andelen aktiviteter i klubben.
• ha et tydelig og ansvarlig hovedstyre, og tydelige og ansvarlige grupper
• Styrke informasjonen.

4. Hvem er våre medlemmer, og hvem er vår målgruppe
Vi ønsker at flest mulig i kommunen vil tegne medlemskap, også de som bor utenfor
kommunen kan være medlemmer.
Alle inviteres til medlemskap i Nesseby IF/Unjárgga Vs, enten som aktiv eller som
støttemedlem.
Støtt oss ved å betale medlemskontingent hvis du bruker tilbudene eller setter pris på
arbeidet vi gjør!

5. Hvorfor er klubben viktig for Nesseby
Skape aktivitet i kommunen som et fritidstilbud.
Tilrettelegge for aktiviteter for alle aldersgrupper.
Støtte opp om aktive idrettsutøvere og jobbe for rekruttering av aktive utøvere, ikke
minst innen samiske idrettsgrener.
Synliggjøre og videreutvikle idretten med medlemmenes hjelp.
Vi er en inkluderende klubb, med et positiv aktivitetstilbud for barn, unge og voksne i
nærmiljøet.
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6. Organisasjonsplan
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Alle
valg til undergrupper skal foretas av årsmøtet, eventuelt kan årsmøtet delegere
ansvaret ned til styret. Alle valg gjøres for 2 år. Nye undergrupper eller nedleggelse av
grupper skal vedtas av årsmøtet.
Følgende undergrupper skal opprettes:
Skigruppe.
Består av leder og minimum 2 medlemmer. Skigruppa har ansvar for aktiviteter knyttet
til ski.
Trimgruppe.
Består av leder og minimum 2 medlemmer. Trimgruppa har ansvar for trim og
friluftsaktiviteter.
Motorsportgruppe.
Består av leder og minimum 2 medlemmer. Motorsportgruppa har ansvar for
organisering av alle aktivitet knyttet opp mot motorsport.

7. Handlingsplan
Hva -aktivitet

Hvor er aktiviteten

Hvem har

Når er aktiviteten

Budsjett

Skikaruseller

Varangerbotn

Ski-gruppa
Egen liste

Jan – mars/april
Hver torsdag kl
1800 Vafler siste
mandagen i mnd

Skilekebakken
Nyborgmoen - Nesseby

Foreldre
Eget styre

Mars/april
Febr/mars

Nyborgmoen –
tana/Varanger løypelag
samfunnshuset

Skigruppa

April

Premier/
Saft/mat
etc. 2 500
Sum kr 5
000
2000
Eget
budsjett

Aktivitetsdag
Aldonrenn
Saftstasjon og
løypekjøring
Barnetrim

ansvar

Trimgrup
Septemberpa
Svømming
Tana
Trimgruppa Nov/des
Sykkelkarusell
Eget opplegg
Hege/foreld Apr-juni/aug-sep
Trimkassa
Trimgruppa Hele året
Trimkar./Trimpoeng I kommunen
Trimgruppa Mai/Juni/aug/sep
Skitrening
Varangerbotn - Nesseby Skigruppa
Oktober - April
Natt i naturen
Nyborgmoen gapahuk Foreldre
September
Volleyball

Samfunnshuset

selvstyrt

Kr 1 000
Kr. 6 000

Kr. 2 000

Kr 2 500
Kr. 15 000
Kr. 1.000
Kr 4 000

Jan-mars/sep-des
4

Badminton

Gymaslen i Varangerbotn

Trimgruppa

5000,-
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8. Anleggsplan - 2018

Prosjekt

Hvor

Ansvarlig

Når

Tråkking av
skiløyper

Lysløypa –
styran –
agnsnes

Utpekte
kjørere

Nov/mars/april 20 000,-

Aldonrenn
løypa
Tana/Varanger
løypa
Rydding av
tur/skitraseer

Nyborgmoen –
Aldon – lysløypa

Grillstue

TanaVarangerløypa
Oppvekstsenteret

Kostnad

Løypemask.
Arvid Pleym

Styret

Juni - sept

2.500,-

Styret i samarb. Mai – sept.
m/VBK

Renhold/vedlikehold

Sykkelcros
sbane

Bak
oppvekstsenteret

Styret

Mai- sept.

1.000

Oppvekstsenteret

styret

Juni-sept.

2.000,-

Gapahuken
Nyborgmoen

Styret

Juni – sept

2.000

Dekk
Redskapsbod
Beising/vedlikehol
d
Gapahuken
Beising/vedlikehold
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7. Avslutning
Vi ønsker å legge til rette for økt deltakelse i friluftsliv og fysisk aktivitet og er
dermed avhengig av at flest mulig slutter seg om idrettsforeningens arbeid og
aktiviteter. Med fysisk aktivitet forstås alle former for idrett, lek, mosjon, friluftsliv
m.v. Idrett handler om både egenverdier for det enkelte individ som opplevelse,
utvikling, trivsel, spenning, samvær, prestasjoner, og nytteverdier for
storsamfunnet som bedre helse, underholdning, sysselsetting, positive nærmiljø,
sosialisering m. v. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv representerer således viktige
verdier for den enkelte og for samfunnet.

VEDTATT PÅ ÅRSMØTE

14.03.2018
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Sak 6/18 Endring av vedtekter. Styrets sammensetning

Styret legger fram forslag om å vurdere styrets sammensetning og endre
denne til 3 medlemmer (leder, nestleder og styremedlem) og 1 vara.
Dagens styre består av Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2

varamedlemmer.

Det har de siste årene vært vanskelig å få tak i folk som ønsker å sitte i styret

og vil gjøre en liten innsats her. Et mindre styre gjør det også enklere å møte
på kort varsel eller ta møter over telefon.

Skulle det vise seg at det er nok kandidater til å opprettholde

styresammensetning som i dag er dette veldig positivt og da bør dagens
vedtekter vurderes videreført

Forslag til vedtak:
Nesseby IFs vedtekter §15 pkt. pkt. 10 b) endres til «1
styremedlem/kasserer og 1 varamedlem.»

Alternativt vedtak:
Dagens styresammensetning beholdes som idag

Sak 8/18 Utmelding av bordtennisforbundet
Det har ikke vært aktive medlemmer som har drevet aktivt med bordtennis
de siste årene. Styret foreslår derfor at klubben melder seg ut av

bordtennisforbundt. Medlemmer som fortsatt ønsker det kan starte opp
bordtennisaktivitet uten at klubben er tilknyttet forbundet.

Forslag til vedtak:
Nesseby IFs melder seg ut av bordtennisforbundet.

Alternativt vedtak:
Medlemskapet opprettholdes.

