
ÅRSBERETNING FOR HOVEDSTYRET I GREIPSTAD IDRETTSLAG 
                                     2022 
 
 

Styret har bestått av: 
 

Leder:   Ragnhild Brunvatne 

Nestleder:   Wiggo Berntsen 

Kasserer:   Odd Kjær 

Sekretær:   Unni Stapnes 

Styremedlem:  Nils Magne Håkegård 

Styremedlem:  Elin Langan Kjærran 

Varamedlem:  Mette Breland 

Andre verv: 
Revisor:   Linda Joreid  

 

 

Idrettsting:   Mette Breland, Wiggo Berntsen 
 
Fotballen:    Renate Stensland 

Håndballen:   Kenneth Tønnesland 

Barneidretten:  Randi Vethe Virak 
 
 
MØTER: 

 

Hovedstyret har hatt 10 møter og har behandlet 57 saker 
 
ØKONOMI: 

 

Greipstad Idrettslag har fortsatt grei økonomi, men økende strømutgifter og lavere  
tilskudd setter sitt preg på økonomien i GIL 
 
 
KLUBBHÅNDBOK/BEREDSKAPSPLAN/ORGANISASJONSPLAN 
 
Disse er nå ferdigstilt og ligger nå til godkjenning av årsmøtet 
 
KALDHALL:  

Hallkomiteen har i 2022 bestått av Jardarr Lie, Kristin Nygård Schau og Nils Magne 

Håkegård. 



Komiteen har hatt en del møter med både administrasjon og politikere fra de fleste 
partier i Kristiansand bystyret.  Det ble på vårparten 2022 sendt ut anbudspapirer på 
ny fotballhall. Det var vedtatt at kommunen skulle bygge en hall med kostnadsramme 
på 30 mill. Da priser ble innhentet så viste det seg at dette sprakk. 30 mill var blitt til 
50 mill og vi stod i fare for å miste hallen. Men takke være nye møter fra hallkomiteen 
mot politikere så fikk vi økt budsjettet med det nødvendige som måtte til. 

Hallkomiteen vil berømme Kristiansand kommune med idrettsetaten som har 
involvert oss i byggeprosessen og vi har hatt muligheter til å påvirke bygget. Videre 
må vi takke det politiske miljøet som ga oss støtte og bevilget nok penger. 

 Greipstadhallen som er navnet pr nå er kommunalt eid og skal driftes av 
Kristiansand kommune. Greipstad IL har fått en meget gunstig bruksavtale som gir 
klubben nesten 100% gratis bruksrett. 

Åpning av hallen ventes å være i begynnelsen av juni 

Hallkomiteen jobber fortsatt med å finansiere å bygge et sosialt bygg som skal stå 
vegg i vegg med hallen og være eid av Greipstad IL 

 
 
 
SPONSORER: 

 

Hovedstyret vil sende en takk til vår sponsor for god støtte i året som har gått. 
Vår hovedsponsor er Søgne og Greipstad Sparebank 
 
 
TAKK: 
 
Hovedstyret vil gjerne rette en stor takk til alle trenere  
og ledere for undergruppene som gjør en stor og viktig jobb til beste for  
barn og unge i bygda vår 
 
 
 

 

Kristiansand 10.03.22 

Sekretær 

Unni Stapnes 


