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Styrets sammensetning 

Leder Helge Haugvaldstad 

Nestleder Agnar Apeland 

Styremedlemmer Inger Lise Aarestad Rettedal 
Kine Larsen 

SU ledere + styremedlemmer Eirik Hodnefjell (fotball) 
Inger Elin Meling (håndball) 
Jana Hollands (turn) 

Vara medlem Zuzana Reianes 

Valgkomiteen Norbert Puttkammer 
Roy Sokn Adsen 
Elin Hodnefjell 

Kontrollutvalg Sveinung Haugvaldstad 
Leif Sigve Finnesand 

Ansatte Daglig leder: Morten Robberstad til 31.juli.2020 
Daglig leder: Silje Hagen fra 24.08.2020 
Kasserer: Endre Edvindsen 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 10 styremøter hvor 30 saker er behandlet. I tillegg til to ekstraordinære vedtak via e-

post. 

Spesielle oppgaver 

I ett år der Covid-19 har vært store deles av klubbens og medlemmenes hverdag har ikke det lagt 

demper på hovedstyret sitt arbeid. Hovedstyret har i perioden i tillegg til vanlig styrearbeid hatt ulike 

arbeidsmøter, samt et stort fokus på strategiarbeid. Årsmøte ble også utsatt fra mars til juni, og 

avholdt delvis online. For å få en kick-start med det nye styret etter årsmøte inviterte klubben 

Wenche Salte fra Rogaland Idrettskrets som arrangerte kurset «Styrets arbeid i praksis» for hele 

styret.  

Gjennom høsten ble det avholdt to strategimøter hvor vi kartla dagens situasjon for klubben og en 

SWOT-analyse. Deretter ble det satt ulike delmål og mål for klubben, og flere forslag for verdier, 

visjoner og andre viktige strategier. Videre strategiarbeid ferdiggjøres i begynnelsen av 2021.  

For å utvikle klubben ytterligere har også klubben satt i gang interne prosesser og prosedyrer, digital 

års hjul, samt hatt økt fokus på synliggjøring av klubben i sosiale medier og i lokale medier.  

I løpet sommeren ble det også en ansettelses periode da forrige Daglig leder Morten Robberstad 

takket for seg. Gjennom en ansettelses prosess ble flere potensielle kandidater intervjuet og en 

grundig jobb ble gjort for å finne en ny daglig leder.  

I 2020 byttet vi også medlemssystem fra Medlemsnett til Spond. Valget falt på Spond da det allerede 

var i bruk i noen av idrettene brukte fra før. Spond gir muligheten for egne grupper, meldinger og 
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arrangementer for lagene og gruppene og har gjort det lettere for klubben og de frivillige til å 

arrangere  

I 2020 var siste år i klubbens avtaler med samarbeidspartnere og sponsorer. Styret i sammen med 

daglig leder har utarbeidet en ny strategi for sponsorarbeid, i tillegg til å reforhandle gamle avtaler 

og fått tak i nye sponsorer og samarbeidspartnere!   

Ellers har klubben vært representert på ulike digitale møter med NFF Rogaland, Idrettsrådet og 

andre idrettsorganisasjoner.  

Aktivitet 
Mastra Idrettslag er et fleridrettslag med primær idrettene fotball, håndball og turn. Høsten 2020 ble 

det startet volleyballtilbud for barn og ungdom. Det er også futsal, innebandy og badminton for 

voksne. Men på grunn av Covid-19 har flere vært nedstengt siden mars, hvor breddeidretten for 

voksne har vært nedstengt for normal aktivitet slik at kontaktsportene som fotball, håndball, futsal 

og innebandy har hatt kraftig redusert eller avlyste treninger fra 12.mars til 31.desember i 2020. 

Badminton har hatt perioder med trening men på grunn av breddeidrett for voksne til tider har vært 

helt nedstengt innendørs har badminton hatt perioder med og uten trening. Også i GymX har flere 

treninger blitt avlyst på grunn av Covid-19 restriksjoner, noe som også har ført til frafall. Årets 

høydepunkter med store turneringer og cuper ble avlyst, og sesongen ble amputert med kun kamper 

fra høsten. 

For mer informasjon om de tre største idrettene se egne årsberetninger. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Da Covid-19 tok sin innmarsj ble året veldig usikkert, målet ble dermed å navigere klubben gjennom 

en tøff tid hvor klubben hadde som mål om å opprettholde et godt tilbud, samt komme styrket ut av 

situasjonen. 

Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Menn 21 118 87 20 129 375 

Kvinner 24 153 74 5 66 322 

Totalt 45 271 161 25 195 697 

 
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 

12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 

forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 

deltar i.  
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Medlemsutvikling 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Menn 346 354 266 429 375 

Kvinner 243 355 259 298 322 

Totalt 589 689 525* 727 697 

*Feil ved rapportering i 2018. Da trenere og andre tillitsverv ikke ble talt. 

 

Årsregnskap  

Året 2020 er som tidligere nevnt et spesielt år, og når Covid-19 gjorde sitt fremmarsj i Norge i mars 

fryktet klubben for økonomiske konsekvenser. Mye var uvisst i flere måneder, ville vi miste 

sponsorer? Ville vi miste medlemmer? Ville vi få støtte for inntekter vi ikke lenger hadde? Hva ville 

skje med inntektsbringende aktivitet og dugnad. Alt dette resulterte i at klubben bestemte seg tidlig 

for å være sparsommelige med pengene. Den synkende og til tider fraværende aktiviteten har 

resultert i blant annet mindre innkjøp av utstyr er blant annet noe klubben var bevisste på. Som en 

klubb med ansatt daglig leder og kasserer i 2020, samt mange trenere som får godtgjørelse. Klubben 

besluttet tidlig at det var et ønske om å unngå permitteringer, for å holde aktiviteten og 

engasjementet vedlike.  

Årsresultatet for 2020 endte på 989 984,- som er 500 000,- over de siste årene. Det er flere grunner 

som resulterer i dette overskuddet. For å redegjøre for disse årsakene kommer vi til å oppsummere 

hva som er kommet inn ut over det normale og hvor er det spart inn penger eventuelt utgifter som 

har falt bort.  

Inntekter 

2020 har vært et fantastisk dugnads år for klubben, vi hadde blant annet en dugnad på Utstein 

Kloster Hotel som bidro med 150 000,- ekstra i klubbkassen. Dette er en dugnad som ikke er blitt 

gjort tidligere. I tillegg ble det solgt lodd for 20kroner mot 10 kroner året før, som økte 

loddinntektene fra 2019 til 2020 med ca. 80 000,- i fotballavdelingen. I tillegg er det kommet midler 

og støtte til prosjekter og utstyr for rundt 100 000,- som vil bli gjennomført i 2021. Dette utgjør 

300 000,- ekstra i inntekter alene som bidrar til overskuddet. 

Reduserte kostnader 

Det er som nevnt blitt et betydelig mindre innkjøp av utstyr til lag og idretter da sesongen har vært 

avventende og redusert for andre. Det er reduserte dommerhonorarer da det ikke er spilt like mye 

kamper. Stevneutgifter er redusert betraktelig i et normal år dekker klubben to lagpåmeldinger per 

lag i tillegg til to trenere/lagledere til hver turneringer som utgjør store kostnader klubben ikke har 

mottatt. Sist men ikke minst har vi heller ikke kunnet kurset våre treninger som normalt da flere 

kurser ble avlyst. Disse reduserte kostnader alene har resultert i 376 000,- mindre kostnader i 2020.  
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Krisepakker 

Regjeringen har opprettet flere krisepakker hvor Mastra har kunnet fått dekket tapte inntekter for 

avlyst/delvis avlyste arrangement som åpenhall, stevner, turneringer og Tinefotballskole, kioskssalg 

og leieinntekter. Totalt har vi mottatt 199 270,- fra krisepakkene.  

Her vises det tydelig at Krisepakkene har vært viktig for klubben, hadde det ikke vært for de 

reduserte kostnadene og ekstra inntekten ville vi ha havnet på et lavere årsresultat enn de siste 

årene.  
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