
 

  

      Årsberetning  

           Sangam Idrettslag 

 

Innledning: 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i Sangam Idrettslag (SIL), samt om styrets arbeid, 

aktivitetene i undergruppene og aktivitetene i våre prosjekter. Sammen med regnskapet skal 

årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i idrettslaget. 

2022 er å regne som SILs første reelle driftsår. Inntil 2022 ble aktiviteten avholdt som «Tamil 

Sangam Idrettslag» av interesseorganisasjonen Tamil Sangam i Norge. Således har idrettslaget 

en historie som startet i 1987, der vi ble registrert som idrettslag i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF) fra 1991. Som følge av offentlige støtteordninger 

gjennom NIF og samkjøring med lovverk og medlemskontroll for idrettslag som er tilknyttet NIF, 

så ble SIL skilt ut fra Tamil Sangam i Norge. 

En omfattende prosess for å få SIL opprettet og igangsatt som egen juridisk enhet ble satt i gang 

i 2020 med opprettelse av SIL. Nytt lovverk ble utarbeidet og vedtatt i 2021, mens aktiviteten 

fremdeles var hos medlemmene i Tamil Sangam idrettslag. Fra 2022 ble alle medlemmer av SIL 

og første reelle budsjett, organisasjonsplan og styre ble valgt i ekstraordinært årsmøte 20. mars 

2022. 

Årsberetning for 2022 

Styret har siste år hatt denne sammensetningen: 

Leder: Amiran Amarasingham Akilan 

Nestleder: Sugirtha Jeiharan 

Økonomiansvarlig: Mehala Thavendren 

Sekretær: Sanjayan Selvamanickam (*) 

Halldrifter: Balendren Kangarathnam 

Styremedlem: Maha Sitthampalan 

Styremedlem: Sheroni Amarapala 

Styremedlem: Komathy Balarajah 

Varamedlem: Kannan Nadarajah 

Varamedlem: Meera Sockalingam (*) 



 

 

(*) I løpet av driftsåret trakk Sanjayan og Meera seg som medlemmer av styret. 

Kannan rykket dermed opp som medlem av styret med rettigheter som ordinært styremedlem. 

I tillegg har styret trukket to medlemmer uten stemmerett som ressurspersoner. 

Vi takker Jathusaa Balamukuthan Algarheim og Kobiraj Chandrakumar for at de deltok i 

styremøter og kom med relevante innspill. 

Følgende grupperåd har fungert gjennom året, med valgt leder i parentes: 

Badminton (Mahendralingam Thinesh) 

Volleyball (Suren Saravanmuthu - erstattet av Kapi Sundaralingam) 

Følgende grupper har ikke hatt fungerende grupperåd, men har hatt tilbud i løpet av året 

(årsmøtevalgt leder i parentes): 

Friidrett (Machari Ahilan) 

Cricket (Babu Tharmalingam) 

Følgende grupperåd har ikke fungert gjennom året 

(årsmøtevalgt leder i parentes): 

Innebandy (Juliana Arul) 

Allidrett (Kannan Nadarajah) 

Paraidrett (Anjali Rajabobal) 

I løpet av perioden har SIL i tillegg til organisert idrett tilbudt aktivitet innen yoga, intervalltrening 

og sjakk. Sjakk for barn og ungdommer startet den 27.02.23 med undervisning på mandager og 

Anton Amarapala som ansvarlig for undervisningen. Disse aktivitetene har vært med god 

oppslutning med mangfold for ca. 30 medlemmer. 

Kontrollutvalget har bestått av: 

Nadarajah Elanchellan og Shammuganathan Thilagawathy, 

med Tharmalingam Srisgantharaha som vara 

Valgkomitéen har bestått av: 

Jeevanthi Thavendren (leder) og Richard Joseph Nixon og Keerthina Selvartnam som rykket 

opp fra vara etter at Thinesh Mahendralingam trakk seg fra komitéen. 

 



 

Medlemmer: 

SIL har 363 medlemmer per 31.12.22. 

Disse er fordelt slik: 

0-5 år: 0 

6-12 år: 13 

13-19 år: 30 

20-25 år: 39 

26 år og eldre: 282 

Kjønnsfordelingen viser: 

Kvinner: 140 

Menn: 223 

 

Styret: 

Det har blitt avholdt 12 styremøter der har blitt behandlet 90 saker i løpet av styreperioden. 

I løpet av 2022 har arbeidet med igangsetting av Tokerud Flerbrukshall vært av betydning. 

Styret har også måtte forholde seg til at to valgte medlemmer trakk seg i løpet av perioden. I 

tillegg meldte deler av grupperådet for badminton overgang til en annen klubb. Denne saken kan 

resultere i en offentlig disiplinærreaksjon. 

Av andre oppgaver kan følgende nevnes: 

Utvikling av klubben med sine grupperåd 

Utvikling av økonomihåndboken 

For å stimulere personer i nærmiljøet har styret opprettet tilbud for yoga og intervalltrening. 

 

Økonomi: 

Regnskapet legges frem med følgende resultat for 2022: kr 24374 i overskudd. 

Balansen viser at SIL har kr 397556 i egenkapital. 

SILs økonomi er å anse som generelt god og idrettslaget opererer med budsjett som dekker 

forventninger til kostnader. 



 

Tokerud Flerbrukshall: 

Det som i ettertid nok vil bli stående som største begivenhet i 2022 var at SIL 16. juni fikk 

driftsansvar for Tokerud Flerbrukshall. Offisiell åpning av hallen ble foretatt 27. august der hallen 

ble overdratt til SIL fra Bymiljøetaten (Oslo kommune). 

Dette er et resultat av arbeid mot Bymiljøetaten, Oslo idrettskrets og Oslofjorden Badmintonkrets 

som startet tidlig i 2021. SIL lå godt an til å få tildelt driftsansvaret med de fordeler dette tilfører 

idrettslaget, så vi forberedte valg av halldrifter til styret allerede på vårt ekstraordinære årsmøte i 

mars. Det å drifte Tokerud Flerbrukshall gir oss gode muligheter for utvikling. Den geografiske 

plasseringen av hallen gir oss også muligheter til å treffe de menneskene vi ønsker å engasjere. 

Spesielt barn og unge i nærområdets 4 skoler. 

 

SIL har i løpet av 2022 arrangert følgende: 

Februar: Carom og sjakk turnering i samarbeid med Tamil Sangam i Norge. 

Juni: Fotball 2022 hvor 6 lag deltok i samarbeid med Tamil Sangam i Norge. 

August: friidrettsstevnet Stovner Games ble annonsert, men måtte avlyses. 

Januar: Åpen dag for cricket. 

Januar: kretsmesterskap i badminton - Sangam Cup. 

Februar: Volleyballturnering. 

 

SIL har i 2022 deltatt på følgende møter utenfor egen organisasjon: 

Bymiljøetaten i Oslo kommune i forbindelse med driftsansvar av Tokerud Flerbrukshall 

Fordelingsmøte av LAM-midler hos ISU - Stovner bydel 

Deltakelse i flere kurs med kompetanseheving for styremedlemmer, herunder Varslingskurs. 

Samarbeid med andre: 

NK Økonomi Bistand AS som SIL har engasjert som ekstern regnskapsfører. 

Øyvind Nedre som SIL har engasjert som ekstern rådgiver. 

Groruddalen Friidrettsklubb, samarbeid om idrettaktivitet 

Tamil Sangam i Norge, samarbeid om idrett 

Oslofjorden Badmintonkrets ved Kjetill Gunnarsson, rådgivning mm. 

Haugerud IF ved Øystein Wiborg, rådgivning 



 

De enkelte grupperådenes rapporter: 

Badminton 

På årsmøtet trakk hele grupperådet seg og tok med seg nesten alle spillerne til et annet 

idrettslag. Det ligger en disiplinæraksjon mot dem hos NIF nemda. Dette skapte store 

utfordringer for SIL og badmintongrenen. Ny grupperåds leder ble valgt på årsmøtet. Det ble 

igjen kun 5 spillere. Vi sikret kvalifisert trening med trener Mathias og begynte å rekruttere folk. 

Badminton har idag 13 barn og 45 voksne spillere. Vi arrangerte badminton turnering, 

kretsmesterskap hvor 12 klubber deltok og 205 kamper ble spilt. Et vellykket mesterskap. 

Friidrett 

Sangam idrettslag i samarbeid med Groruddalen fridrettsklubb har startet å tilby Friidrett. Vi 

startet organisert trening 13.1.23. Vi har skaffet nødvendig utstyr og kvalifiserte trenere til 

friidrett. Våre trenere: Svein Tore, Ashmore Feliciean Vincent, Simon Hung. 

 

Grenen er under utviklingen med fokus på rekruttering. 

Cricket 

SIL startet med Cricket treningen 14.01.23 for barn og ungdommer. Treninger er på lørdager. 

Har to erfarne trenere Jan Bernard og Mahendrakumar Kumarasamy. 

Grenen er under utvikling med fokus på rekruttering og utvikling. 

 

Volleyball 

Volleyball grenen har ca. 45 spillere med ulike alder. Vi har både setup og overgame. 

Vi har arrangert Volleyball turnering 18. og 19. februar. På setup deltok det totalt 10 lag og på 

overgame12 lag. 

Sil volleyball har deltatt i andre turneringer og vunnet første og andre plass. 


