STYRETS ÅRSBERETNING – LIER VBK
Styret i Lier VBK ble valgt på det korona-utsatte årsmøtet 4. juni 2020 og konstituerte seg slik på første styremøte 16. juni:

Inghild Berthinussen

Leder

Grethe Hasle
Hilde Thalerud
Gunn Koppergård
Oddvar Deinboll
Natalie Aasly Karlsen
Esther Røise
Knut-Are Midtun

Nestleder
Økonomi / regnskap / tilskuddansv.
Økonomi / medlemmer
Sekretær / anleggsansvarlig (beach)
Ansv. for sosiale arrangement
Ansv. for sosiale arrangement
Materialforvalter / Webansvarlig

OG/Mix/JU15
D1 / JU17
OG
OG / GU19
Mix/GU19
JU19
JU19
JU15

Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter i perioden, hvorav de siste tre ble avholdt digitalt. Styret har i tillegg hatt kontakt
utenom ordinære styremøter, bl.a. for å avklare forhold knyttet til håndtering av korona-pandemien. For hele 2020/21sesongen har styret hatt et fokus på å følge opp alle retningslinjer knyttet til smittevernstiltak, i tillegg til alminnelig
klubbdrift. Gjennom store deler av inneværende sesong, har klubben ikke klart å gi et treningstilbud til sine medlemmer, og
da særlig voksne spillere, pga. begrensninger som er lagt på treningsaktiviteter (spesielt innendørs bredde-idrett). Dette som
følge av nasjonal og lokal håndtering av pandemien. Styret sier seg lei for dette.
På tross av laber sportslig aktiviet har medlemsmassen faktisk økt noe gjennom perioden, og da spesielt på ungdomslagene
hvor det på flere av lagene ikke er plass til flere spillere, og vi har dessverre ikke kunnet gi tilbud til flere som har vært
interessert i å begynne med volleyball. Noen av ungdomslagene og A-lagene våre kom akkurat i gang med kampaktivitet i
høst, før nasjonen i realiteten koronastengte i november. Flere medlemmer meldte seg også som dommere. I skrivende stund
er all kampaktivitet for voksne innstilt, mens det er usikkert om det vil bli flere kamper for ungdomslagene.
Som følge av en sterk klubbøkonomi har styret hatt god handlefrihet gjennom året. Muligheten til å investere i aktivitet har
imidlertid vært begrenset som følge av pandemien. Det er dog foretatt endel investeringer på utstyrsfronten, bl.a. for å få på
plass en tilfredsstillende nettløsning i Lierhallen. Som det framgår av regnskap og budsjett vil også det neste styret ha en solid
økonomisk platform for å drifte klubben på en god måte. Begrenset hallkapasitet og tilgang på trenerressurser vært
hovedutfordringer for klubben - denne sesongen som tidligere, og dette er fortsatt noe som begrenser mulighetene for vekst.
Likevel skal det nevnes at tre av klubbens medlemmer er i gang med Trener 1 kurs, noe som borger bra for fremtiden.
Lier VBK har søkt å være en aktiv klubb også i eksterne fora. Vi har en representant i Lier idrettsråd, og har vært representert
i årets tingmøte i NVBF-Region Øst. I tillegg følger vi opp mulighetene for å påvirke utviklingen i anleggsmidler i
forbindelse med pågående utbygging knyttet til Fjordbyen.
De viktigste styresakene gjennom perioden:
- Søknad / fordeling av halltid + Trenerkabal
- Pandemihåndtering
- Drift og sunn økonomi (se regnskap)
Til tross for pandemien, har vi fått til noen fellesarrangementer i regi av klubben:
- Juni: Sommeravslutning ved beach-banene
- November: Kakedugnad
- Mars: Årsmøtet
Styret mener klubben per februar 2021 til tross for alle korona-utfordringer framstår som levedyktig, med en sunn økonomi,
og VELDIG klar for å komme i gang med normale aktiviteter igjen.
Lier 09.03.2021
Inghild Berthinussen
Leder

Oddvar Deinboll
Sekretær

