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Årsmelding Eira U.L for 2021 
Lagt frem på årsmøte i 2022 
 
I styret for Eira U.L har følgende vært med i 2021 
 
Amanda M. Stornes      Leder 
Monica Reitan.           Styremedlem 
Marie Hånde.             Styremedlem 
Jannike Finnset.         Styremedlem 
Gjermund Frisvoll.     Styremedlem 
Bjørn Magne Øverås.  Kasserer 
 
Vara: 
Ronny Nilsen og Jan Bjarne Øverås 
 
I 2021 har det vært 4 offisielle styremøter. 
 
 
 
2021 har vært preget av Covid-19 pandemien. I år som i fjor, men med noen lettelser har det 
åpnet opp for ulike arrangement for ungdomslaget og privatpersoner. 
 
Aktivitet 
 
Året startet med omfattende arbeid som maling av kjeller, nytt tak og fornying av lys. Dette 
ble gjort på dugnad.ca 35000 kr ble brukt til dette. Dette var helt supert. Gangen og 
toalettene ble malt i november, tillegg fjernet vi spileveggen. Nye varmeovner på toalettene 
ble også montert. Vi har kjøpt inn reoler til å ha på handicaptoalettet/vaskerom for å få litt 
system. I mars/april ble det holdt basar. I hovedsak var den digital, men en helg på coop 
Eresfjord. Vi hadde en inntekt på ca 20000 kr.  
17.mai 2021 ble likt som året før med bilkortesje fra samfunnshuset og bygda rundt. Vi 
hadde kjøpt inn saft-is som vi delte ut til barna som sto rundt om i bygda, også de barna i 
kortesjen fikk. Vi hengte opp en plakat med VIPPS nummer med ønske om støtte til 
ungdomslaget, et innkom på ca 1000 kr.  
Vi startet opp med Quiz i oktober, dette har vi fått en veldig positiv respons på. Det deltok 
54 stk på første quiz og någen lunde samme antall på quiz nr 2. Brutto inntekt 20000.  
Huset har vært utleid godt over 20 ganger i 2021, og dette er mye mer enn tidligere år.  
 
Økonomi 
 
Det har vært en del søknads skrivinger på forskjellige ordninger knyttet til aktivitet og 
innvesteringer. Til sammen 132,000 kr. I årsskiftet 2021/2022 hadde vi 133,000 på konto.   


