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Styrets arbeid
Styremøter
Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter og behandlet 24 saker. I tillegg har styret hatt jevnlig kommunikasjon på e-post.

Styret har behandlet følgende saker i løpet av året:
-

Planlegging av årsmøte
Fordeling av kulturmidler
Dugnad Bakkeøya
Ny sponsor
Markedsføring av UIL
Møte med undergruppene
Henvendelse til idrettsrådet om sammenslåing av idrettslag
Utbygging Bakkeøya

Oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid
Året har vært spesielt, også dette året har pga korona-pandemien vært preget av færre aktiviteter enn vanlig. Av aktiviteter som har tatt mye av styrets tid,
ønsker vi å trekke fram arbeidet med ombygging/utbygging på Bakkeøya.

Dugnader:
Det er gjennomført flere dugnader i løpet av året.
I løpet av våren ble det gjennomført tradisjonell vårdugnad. Det ble gjort diverse utearbeid og vedlikehold utendørs på klubbhus og bane. I
tillegg ble kjøkken og lager klargjort for ombygging. Det deltok en fin gjeng.
I løpet av høsten er det gjennomført flere runder med dugnad i forbindelse med oppgradering av kjøkken og ombygging av lager til esport/gamingrom.

Bygging av volleyballbane:
Etter bygging av treningsapparater i Fritidsparken på Rødberg gjensto noen midler fra tildelingen til Sparebankstiftelsen. Disse ble søkt
omdisponert til volleyballbane på Bakkeøya. Søknaden ble innvilget og banen ble bygget i løpet av sommeren/høsten. Det ble gjennomført
åpning av banen i forbindelse med dugnad

Kommunale avgifter for lag og foreninger
Ombyggingen av klubbhuset på Bakkeøya er såpass stor at den ble søknadspliktig til kommunen. Som følge av dette mottok idrettslaget faktura
på bygningsgebyr. Det ble søkt om ettergivelse av gebyret, noe som ble innvilget fra kommunen. Som følge av byggesøknaden har også laget
begynt å motta fakturaer på vann og avløp. Dette utgjør store årlige kostnader for laget. Saken er under oppfølging.
Søknad om gavebrevsmidler fra Skue sparbank
Det ble i løpet av året søkt Skue sparebank om tildeling fra gavebrevsmidlene fra 2020. Søknaden ble innvilget og Uvdal idrettslag fikk kr
75.000, -.

Sponsorer
Våre sponsorer er i 2021 har vært:
Statkraft
Skue Sparebank
Kiwi
Ustekveikja Energi
XL Bygg Uvdal trelast
Uvdal idrettslag retter en stor takk til sponsorene for bidrag.

Medlemstall:
Medlemstall for 2021
Totalt antall medlemmer: 154 betalende medlemmer.
Fordeling antall medlemmer:

Alder

Antall

Under 19 år

102

Over 19 år

52

Totalt antall

154

Medlemstall 2020: 167 betalende medlemmer
Medlemstall 2019: 204 betalende medlemmer
Medlemstall 2018: 172 betalende medlemmer
Medlemstall 2017: 173 betalende medlemmer
Medlemstall 2016: 140 betalende medlemmer
Medlemstall 2015: 124 betalende medlemmer.

Årsregnskap:
Legges fram i møtet.

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Legges fram i møtet.

Hovedsatsingsområder for 2022
Bakkeøya, ombygging av klubbhus og tilrettelegging for nye aktiviteter
Medlemsregistrering og treningskontingenter

