
Årsrapport for Seniorklubben 2014 
 

Årsmøtet for 2013 blei holdt på Solbakken torsdag 30/1 2014. Møtet ledet av 

Arne Ødegården . Det var 10 medlemmer tilstede. 

Årsberetning blei opplest og godkjent. Regnskapet blei referert og godkjent. 

Valgt til styre blei: 

Arne Ødegården Leder 

Arne Holen Sekretær 

Bie Johnsen kasserer 

Irma Smedberg  

Roger Nebell 

 

Det blei vedtatt å fortsette driften av gruppa med møter og sommeravslutning. 

Vi har hatt 3 styremøter.  

 

Etter valget fortsatte møtet med kaffe og kaker, loddsalg og hyggelig prat. . 

Arne avsluttet møtet og ønsket vel hjem. 

 

Marsmøtet 27/3 

Det var 9 stk.på møtet. Det var hyggelig prat over kaffe og kaker. Vi fikk forslag 

på aktiviteter. Loddsalg kaker , kaffe og quiz. Leder avsluttet. 

 

 

Aprilmøte 24/4. 

Det var 12 stk.på møtet. Vi hadde besøk av SIF`s nye leder Halvor  Rulnes som 

fortalte litt om klubben framover. Deretter hadde vi quiz, loddsalg, kaker og 

kaffe. 

 

5 Juni sommeravslutning med grillfest på Solbakken. Vi var dessverre ikke 

heldige med været da det var litt regn. De 9 som møtte opp fikk likevel grillet og 

kost seg. Vi ønsket god sommer. 

 

Den 15 August hadde vi fått forespørsel om vi kunne hjelpe til med maten på  

fotballskolen på Solbakken. Gerd, Oluf, Roger, Arne H og Arne Ø stilte opp. Vi 

fikk en stor takk fra fotballgruppa. 

  

 

Møtet 25/9 blei holdt på Solbakken. 12 stk.møtte. Det var kaffe, kaker og quiz  

og loddsalg.  

 

Møtet 31/10 fortalte Ivar Jensen litt om friidretten i Svelvik opp gjennom 

historien.  Vi koste oss med  kaffe og loddsalg.Vi hadde lagd quiz men den 

utsatte vi. Vi bestemte at vi skulle ha juleavslutning på Dreggen. 



  

Julemøtet blei holdt 29/11 på Dreggen. Dessverre blei vi ikke flere enn 11 

stykker da flere var ute og reiste, men de som var der spiste god mat og koste 

seg. Vi ønsket hverandre god jul og godt nyttår. 

 

 

 

 

 

 

 


