Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 10.02.15.
Sted: Kantina, Nærøy Kulturhus kl 18.00-21.00.
Tilstede: Cecilie Stevik, Ingebjørg Sylten, Liv Schjelderup. Meldt avbud: Ragnvald Schjelderup, Nora
Kristoffersen, Sigmund Johansen (nestleder KIL hovedlag), Geir Nordtømme (krets).

Sak 16/15.

Tenkt samarbeidsmøte med Norsk friidrett Nord-Trøndelag ble utsatt i siste liten fra
kretsens side (sykdom). Kretsen gir KIL Friidrett ny møtedato senere.
Dagens status ved sentralidrettsanlegget, Kolvereid. Øyvind Nordstrand (leder i KIL
Friidrett 2013/14)orienterte omkring status anlegg, hva er gjort hittil tidligere år i
arbeidet med nye anleggsplaner og vedlikehold - div. møter med Norsk friidrett NordTrøndelag og Nærøy kommune.

Sak 17/15.

KIL Friidrett henvender seg til Nærøy kommune vedr. framdriftsplan for vedlikehold
Sentraldrettsanlegget og den manglende låse funksjonen ved garasjen ved gamle
N.U.S.(Friidr. oppbevarer flere tjukkaser her ). Vedlikehold av anlegg bes gjort i orden
i god tid før Tinestafetten og annen tenkt aktivitet på våren, også skolene bruker
anlegget. Både port og dør på garasjen mangler låse mulighet, port og dør i dårlig
stand. Ødeleggelser på dør gjort i senere tid. Cecilie og Liv samarbeider om skriv.

Sak 18/15.

TINEstafetten. Nytt program for dagen for de unge som deltar. Nærøyhallen brukes
første del med friidretts øvelser med instruktører fra idrettslinja ved Steinkjer v.g.s.
Matpakke sponsing av KIL Friidrett. Felles oppvarming før selve finalen som starter kl
12.30. G.Nordtømme v/krets sagt pris kr 500,- pr instruktør eks kjøregodtgjørelse.
Prøver søke kommunen om gratis husleie under arrangementet første del som blir i
Nærøyhallen kl 09.00-12.00(Liv skriver søknad).Folkehelse.
Program og pressemelding skrevet ferdig. Sendes ut i uke 9 til alle skoler i Nærøy,
Vikna, Leka og uke 8 til: Bindal. Påmeldingsfrist: 15.03. Ståle får beskjed om å purre
på skolene, viss sen påmelding.

Sak 19/15.

Rekruttering. TINEstafetten: Håper få utøvere fra dette arrangementet, som vil
begynne med friidrett. Diskusjon vedr rekruttering. Settes opp som hovedsak på
neste styremøte den 17.03. Fram til da skal alle styremedlemmer ha tenkt ut hva vil
satses på, se på friidrettsforbundets side vedr ideer. Liv delte ut noe materiale for
styrearbeid og aktivitet bestilt fra friidrettsforbundet.

Sak 20/15.

evt. Grasrotmidler. KIL Friidrett avventer til etter fått i gang større aktivitet og ser da
mer behovet for å kunne søke om eventuelle midler.
KIL Friidrett deltar med program på Allidrett i uke 9,10 og 11. Friidrettsutøvere
Hedda, Renate og Nora forespørres om å delta sammen med Liv. Allidrett får beskjed
om å få noen foreldre også til å hjelpe til.

Ref. Liv Schjelderup, Leder KIL Friidrett.

