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Møtetidspunkt: Onsdag 13.12.17 

Møtested: KIL – bua kl. 19.00. 

 

Møte nr.8/2017 

 

Følgende er innkalte: 
Hovedlaget: Finn Øseth Idrettsskolen: Stig Tommy Jenssen  

Hovedlaget: Anne Mette Ø Eliassen  Badmintongruppa: Harry Trones meldt frafall 

Hovedlaget: Tove A. Strøm meldt frafall Fotballgruppa: Lene Grydeland  

Hovedlaget: Geirid E. Holm meldt frafall Friidrettsgruppa: -  

Hovedlaget: Alexander Sandnes møtte ikke Håndballgruppa: Evy-Line Waagø møtte ikke                      

Hovedlaget vara: Leif Inge Solberg Svømmegruppa: Kristian Melgård  

  Trimgruppa: Steinar Flasnes  

  Skigruppa: Rune Morten Lien møtte ikke    

  Orienteringsgruppa: Margrethe Volden møtte ikke  

  Turngruppa: Beate Bråteng 

 

Emne : Styremøte hovedlaget  

 

 

Sak: 
 

 
55/2017. Hvordan bør/skal idrettskolen organiseres for kommende sesonger. Skal 

denne saken rettes til årsmøte og settes opp som en sak for avstemning?  

 

De ulike særgruppene hadde anledning til å stille spørsmål og komme med sine 

argumenter på dette ekstraordinære møtet i forbindelse med idrettskolens framtid. 

Undertegnende hadde ikke anledning til å møte, men Beate Bråteng tok notater og direkte 

notater fra henne er følgende:    

 

 

Svømmegruppa lurte litt på de økonomiske planene. Hvordan er det tenkt? At utgifter i 

forbindelsen med Idrettsskolen må følge inntektene? 

 

Idrettsskolen forklarte at man betaler inn til hovedlaget, og pengene skal fordeles mellom 

særgruppene der ifra. Dette er et tilbud slik at alle barn har mulighet til å få prøve seg på 

alle idrettene særgruppene har å tilby, slik at de lettere kan finne sin idrett og bli værende 

lengre, og dermed fysisk aktiv lengre. Styret i Idrettsskolen legges ned, og det styrkes med 

en person ekstra i hovedlaget som skal koordinere Idrettsskolen. 

Svømmegruppa synes at forslaget virker bra. Barna får prøve seg fritt og synes modellen 

kan få en sjanse. 

  

 

 



Fotball ønsker at alle særgrupper skal være likestilte, og at Idrettsskolen er et tilbud til 

alle barn i alle aldre på lik linje med de andre særgruppene. Idrettsskolen må være en 

basistrening, som den har vært tidligere. Barn må få velge selv. 

 

Turn er bekymret over det økonomiske tapet små grupper får, hvor det er stor vekt på 

barn i denne alderen.  

Inntektene til særgruppene går betraktelig ned, noe som kan føre til at kontingenten stiger 

for de andre barna. 

Man må stille med ressursene, men får ingenting igjen for det i form av kontingenter. 

 

Trim mener at modellen burde få en sjanse og en prøveperiode. De økonomiske 

konsekvensene er ikke en sak som man trenger å tenke på og ta stilling til nå. Man må 

først og fremst få en modell som fungerer, og se om dette er gjennomførbart i praksis. Ser 

man at dette ikke var en god løsning etter en periode, så må man gå tilbake på det. Trim 

mener at styret i Idrettsskolen burde bestå, og ikke legges til hovedlaget. Hovedlaget skal 

være et styre for alle gruppene i KIL, og da kan de ikke sitte og ha ansvaret for en 

særgruppe.   

 

Leif Inge (vara for styret) synes at hovedlaget får en del ekstra jobb, selv med 1 person 

ekstra. Det blir flere oppgaver på hovedlaget og en del omstrukturering på personene i 

styret. De bør fortsette med eget styre. Idrettsskolen burde ha utvidet tilbudet sitt til å 

gjelde eldre barn. Det er ofte i tidlig ungdomsår at de faller utenfor idretten, få fanget opp 

disse barna og gi de et tilbud burde vært Idrettsskolen sin oppgave. Synes ikke at man skal 

gå for denne modellen, disse små barna må få velge fritt hva de skal være med på, men at 

Idrettsskolen er et tilbud likt de andre. 

 

Anne Mette (nestleder)synes forslaget og modellen høres fornuftig ut. Ønsker at det skal 

få en sjanse. 

 

Vedtak: 

 

Det ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer, at denne modellen av Idrettsskolen skal legges fram 

for årsmøte og tas opp videre der, og at årsmøte må avgjøre om dette blir et tilbud. 

(Turn, fotball og Leif Inge stemte imot- resten for) 

 

Skrevet av Beate Bråteng og videreformidlet av  

Sekretær Tove A. Strøm 

 

 

 

 

 

 

 

 


