Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 17.03.15.
Sted: KIL bua kl 17.30-20.45.
Tilstede: Ingebjørg Sylten, Cecilie Stevik, Nora Kristoffersen, Ragnvald Schjelderup, Liv Schjelderup.

Sak 21/15.

Rekruttering: KIL Friidrett satser på økt aktivitet for barn, unge, ungdom og voksne.
KIL Friidrett starter friidrettstrening for barn over 10 år ved sentralidrettsanlegget,
oppmøte ved KIL bua kl 18.00. Trenere blir Håkon Hermanstrand og Liv Schjelderup.
Tinestafetten inkl friidrettsdag arrangeres den 12.05. Friidrettskarusell inkl.
terrengløp. Oppstart med friidrettskarusell, ved sentralidrettsanlegget, onsdager kl
18.00: den 20.05,27.05 og 03.06. Kaffe og vaffelsalg (også høst).
Oppstart på høsten med friidrettskarusell uten terrengløp,ved sentralidrettsanlegget,
onsdager kl 18.00. den 19.08, 26.08 og 02.09. Follalunken blir arrangert den 06.09,
som blir et høydepunkt og avslutningsmål for sesongen. Liv skriver lister for øvelser
for friidrettskarusellene, medhjelper liste, nye påmeldingsskjema, pressemelding og
sender over til Torkil for gjøre redigering, utgivelse på nett og i aviser.
KIL Friidrett har få aktive medlemmer og håper med dette å få til større rekruttering
til friidretten.

Sak 22/15.

Regionalt friidrettsanlegg: Turid H. Finne forklarte omkring en allerede eksisterende
plan ”Plan for lokale kulturbygg, idrettsanlegg og friluftsområder”.
Her kommer viktigheten av å få inn i denne nevnte plan ovenfor, igjen oppstart fra
KIL Friidrett med beskjed til aktuelle allerede spurte firma Paulsen Maskin å få
utarbeidet og få ferdigstilt rapporten for prosjekteringen som mangler for å kunne
fortsette arbeidet med et framtidig regionalt friidrettsanlegg i Ytre Namdal inkl
nærmiljøprosjekt.
Vedtak: enstemmig styre stemte for å ta opp igjen arbeidet med å få utarbeidet og
få ferdigstilt rapporten for prosjekteringen som mangler, for deretter oversendes til
Nærøy kommune for at kommunen skal kunne fortsette arbeidet med et framtidig
regionalt friidrettsanlegg inkl nærmiljøprosjekt i Ytre Namdal.
(Ragnvald Schjelderup gikk ut av sin stemmerett vedrørende hvilket firma styret
skulle fortsette å la oversendte forslag til regionalt friidrettsanlegg i Ytre Namdal
utarbeides videre til. Dette da han jobber hos aktuelle firma). I denne rapporten skal
grunnforhold og framtidig regionalt friidrettsanlegg beskrives og tegnes etter
godkjente standard i forhold til regionalt friidrettsanlegg inkl nærmiljøprosjekt. KIL
Friidrett har tidligere fått midler av Nærøy kommune og Nord-Trøndelag
fylkeskommune til ferdigstillelse av denne nevnte rapport.
Vedtak: Torkil Marsdal Hanssen blir KIL Friidretts prosjektleder i gruppa for dette
videre arbeid sammen med repr. fra KIL Friidrett styret: Ragnvald Schjelderup.

Torkil kontakter Brynjulf Flasnes for muligheten for å være samarbeidshjelp i gruppa.
Gruppa tar kontakt med Nærøy kommune og Nord Trøndelag fylkeskommune v/Thor
Brandt og nødvendige parter i det videre arbeid. Liv oversender kopi av planen for
regionalt friidrettsanlegg inkl nærmiljøprosjekt i Ytre Namdal til Tor Brandt (etter
tidligere kontakt med han), friidrettskretsen ved Geir Nordtømme, Ragnar Prestvik ,
Nærøy kommune ved Camilla Vågan og info omkring videre arbeid tas opp igjen vedr
nevnte prosjekteringen ovenfor.

Sak 23/15.

evt.
Referat fra siste møte i KIL hovedlag fra den 26.02.
Tinestafetten: Siste purring og kontakt med skolene gjøres av Ståle og Liv. Siste frist
for tilbakemelding fra skolene den 26.03 (vedr deltakelse hele friidrettsdagen eller
bare delta på Tinestafetten og allergier mat). Frivillighetssentralen tar lagingen av
matpakker.
Vedlikehold friidrettsanlegget: KIL Friidrett har ikke fått tilbakemelding fra Nærøy
kommune vedr brev sendt 26.02. Leder purrer viss ingen snarlig tilbakemelding.
Behandlet internt i styret etter møtet:
Oppstart løpegruppe: Unge i ungdomsskolealder og voksne kan delta. Jan Inge
Rosenvinge blir pådriver og deltar aktivt for å få til start og videre arbeid av gruppen.
Blir nivå tilpasset alle, hovedmål mer fysisk aktivitet og bedre fysisk form hos alle.
Jan Inge R. kontakter medhjelpere som kan hjelpe til med opplegg og at noen er
tilstede hver løpekveld, en gang pr uke. Mulighet for veiledning til trening evt. i
samarbeid med Namdal Løpeklubb via Leif Arve Sve.
KIL Friidrett forplikter seg ikke noe økonomisk med opprettelsen av denne
løpegruppen. Leder skriver pressemelding og Torkil får i oppgave å gjøre redigering,
utgivelse på nett og i aviser.

Ref. Liv Schjelderup, 21/3.15.

