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TILDELING ELDSJELPRISEN – ÅRSMØTE 2017 

Æreskomiteen har valgt å dele ut Eldsjelprisen i år også,  og den går til ein person som alltid stiller 
opp for idrettslaget.  

Årets tildeling går til ein person som allerede er tildelt æresmedlemskap i IL Jotun for all den 
innsatsen som er lagt ned , og som fortsatt stiller opp på alt som det vert spurt om. 

Prisen vert tildelt for det enorme arbeidet som er utført for å sørge for at idrottslaget har eit svært 
oppegåande , korrekt og velfungerande medlemsregister. 

Det er ikkje tal på alle timane som Ruth har brukt på : 

- opplæring til resten av klubben i bruk av dette systemet. 
- Hjelp til alle som ikkje får dette til ved å sitte i klubbhuset gang på gang og hjelpe dei som 

trenger assistanse med Min Idrett og registeringen der. 
- Sit stand på handlesenteret og vervar medlemer. 
- Går rundt med utlevering av fakturaer i postkassa til alle som ikkje har digital tilgang til 

MinIdrett , slik at dei kan betale via faktura.  
- Administrerar medlemsregisteret kontinuerlig på vegne av klubben. 

Me ser resultat av alt dette arbeidet med at antall medlemmer stiger og har på ny passert 1000, og 
me har ambisjonar om meir. 

Lika imponerande er det at alt dette arbeidet vert gjort i tillegg til innsatsen i anleggsutvalget, 
sekretær i AU, trenar i svømmegruppa, trenar i turngruppa, styremedlem i turn… og no oppkvinne 
koordinator i fotballen. 

 
Prisen går til ein person som verkelig fortjener det, tusen takk Ruth. 
 
Håpar du fortsatt er med oss og hjelper til i idrettlaget i lang tid , for det gir oss andre motivasjon til å stå på 
og. 
 
Leiar 
Arnt Stølen Moen 

 


