Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 26.01.15
Sted: KIL bua kl 18.00-21.00.
Tilstede:

Ragnvald Schjelderup, Cecilie Stevik, Ingebjørg Sylten og Liv Schjelderup.

Sak 13/15.

evt. Garasjen ved gamle N.U.S. mangler lås, fortsatt etter henvendelse på flere
mail til kommunen. KIL Friidrett anser bygget som kommunalt, men
kommunen har ikke tenkt å sette i ny lås eller hengelås, slik at vi kan få låst
døra, slik at nye ødeleggelser unngås på høyde madrassene som er der. KIL
Friidrett ordner opp selv. Liv kontakter rett vedkommende som kan hjelpe.
Treningsinfo og samlingsplan vil bli levert ut til KIL Friidretts allerede aktive
utøvere. Info omkring stevner som vi får fra krets, blir oversendt Torkil M.
Hanssen for kunngjøring. Alle stevner er åpen for alle som vil løpe for KIL
Friidrett kan få melde seg på. Utøvere må være medlem i KIL Friidrett eller vil
bli det viss de melder seg inn i KIL Friidrett.
Liv purrer på krets om endelig møtedato for samarbeidsmøtet vedr. status
anlegg, framtidsutsikter vedr anlegget og rekruttering.

Sak 14/15

Planlegging Tinestafetten som blir arr. den 12.05. (for elever f.m. 6-9 klasse).
Skolene i Nærøy,Bindal,Vikna,Leka,Terråk brukt fått innbydelse tidligere år.
Ståle Husby orienterte styret om hans erfaringer fra tidligere års arrangement.
Styret satser på nytt opplegg i år, hel dags opplegg for skoleungdom som
deltar på Tinestafetten med inkl instruksjon i ulike friidrettsøvelser
(instruktører fra idrettslinja på Steinkjer vg. skole)matpause og selve
Tinestafetten flyttes til slutten på dagen. Dette for å gi ungdom større innblikk
i hva friidrett er og med tanke på økt rekruttering.
Påmeld frist 15.03 for skolene, se www.Tinestafetten.no. Ståle kontrollerer
påmelding, oppsett av lag og tar imot henvendelser omkring Tinestafetten.
Liv undersøker med krets om instruktørene er booket av krets, Nærøyhallen
ledig?, Kulturhuset inkl garderober allerede booket viss arr. må bli utendørs.
Røde Kors allerede booket vedr. førstehjelps vakter og evt matserveringshjelp.
Ingebjørg us. m/frivillighetssentralen om matpakke smøringshjelp derfra.
Torkil får beskjed om å være den som sender ut info til skolene vedr
Tinestafetten, pressehjelp når den tid kommer.

Ref.

Liv Schjelderup, den 28.01.15.

