
Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 10.11.14.  

Sted:KIL bua kl 19.00-20.45. 

Tilstede: Ragnvald Schjelderup, Nora Kristoffersen, Cecilie Stevik, Liv Schjelderup 

Sak 1. Sakliste godkjent. 

Sak 2. Status pr dato i KIL Friidrett: Kort info fra årsmelding 2013/14 og fra årsmøte avholdt den 

22.10.14. 

Sak 3. Leder situasjonen. Mangler leder for KIL Friidrett siden årsmøtet. 

Nestleder Liv Schjelderup fungerer som leder inntil ny leder blir valgt. Saken skal opp i 

hovedlaget i KIL den 02.12.14. 

Sak 4. Loddsalg. Beslutning om at det årlige julelodd salget skal utsettes til neste år pågrunn andre 

gjøremål er viktigere akkurat nå enn dette. KIL Friidrett har en god økonomi. 

Sak 5. Referat fra høstmøtet (01.11.) og Fellesidrettslig aktivitetshelg (31.10-02.11.) ved Campus 

Steinkjer  i regi av bla. Nord-Trøndelag Friidrettskrets og Norges Idrettsforbund. KIL Friidrett 

stilte med to utøvere og nestleder. Viktig å være representert senere også på disse møtene! 

Kjent i hele friidrettskretsen at det er lavere deltakelse på alle stevner og særlig de stevner 

utenfor klubbenes rekkevidde. Mange forslag for forbedringer på stevner og for rekruttering 

kom fram på dette høstmøtet.  

Sak 6. Hovedmål videre for KIL Friidrett. Styret skal jobbe for å få til økt aktivitet for barn og unge 

som vil drive friidrett i KIL Friidrett. Så snart leder er på plass, tas kontakten mere opp igjen 

med Nord-Trøndelag Friidrettskrets for blant annet rekruttering og anleggsplanene. 

Sak 7.  Trening status. KIL Friidrett har arr. treninger for de over 10år i hele vår, sommer og høst 14 

(1 -2 treninger pr uke) på Sentralidrettsanlegget på Kolvereid.  

I høst har KIL Friidrett for barn og unge 12+: styrke, spenst og basis trening sammen med KIL 

regi KIL Ski på barneskolen x1 pr uke. Trener Liv S. deltar sammen med våre utøvere. 

 Tilbud fra Nord-Trøndelag friidrettskrets om åpen hall i Steinkjerhallen annen hver helg i 

vinter 14/vår 15. Her kan utøverne komme gratis på egen trening, sammen med trener(e)og 

foreldre. Muligheten for kjøp av lunch inkl salat for kr 50,- pr utøver. Påmelding på forhånd til 

krets. Foreldre må belage seg på å kjøre, samkjøring. 

Sak 8. Tine stafetten og Follalunken 2015:  

Tine stafetten 2015 (for Ytre Namdal) arrangeres på Sentralidrettsanlegget på Kolvereid. 

Kretsen får beskjed om dette av Liv. 

Follalunken 2015 vil bli flyttet til søndag 06.09,viss kretsen godkjenner forslaget. Dette blant 

annet pga. kollisjon siste 2 år med Varøya Cup (13.09). Styret håper med dette å få til økt 

deltakerliste både i konkurranse klassene og i trim klassen. Liv melder inn forslaget om ny 

dato for Follalunken til SportsAdm. innen 23.11. 



Sak 9. Evt. 

Kort info fra nestleder omkring at Ingebjørg Sylten fører regnskapet videre for KIL Friidrett. 

Torkil Marsdal Hanssen behjelpelig data teknisk med info ut på nett og lignende. Øyvind   

Nordstrand behjelpelig med info/spørsmål og data teknisk hjelp viss behov. 

 

 

 

Ref.  

Liv Schjelderup 

Nestleder i KIL Friidrett  

   

Kolvereid 11.11.14 

 

 


