Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 09.06.15
Sted: KIL bua kl 17.30- 18.45.
Tilstede: Cecilie Stevik, Ingebjørg Sylten, Liv Schjelderup. Brynjulf Flasnes (prosjektgruppa),
med på første del av møtet.Ikke tilstede: Ragnvald Schjelderup, Nora Kristoffersen.
Sak 29/15:

Regionalt friidrettsanlegg inkl. nærmiljøprosjekt. Prosjektgruppa i KIL
Friidrett (Torkil Marsdal Hanssen-leder prosjektgruppa anlegg i KIL Friidrett,
Ragnvald Schjelderup og Brynjulf Flasnes) har innhentet tilbud forprosjekt på
regionalt friidrettsanlegg inkl. arealplan for nærmiljøprosjekt (friplassen) på
Kolvereid. Brynjulf Flasnes redegjorde for forprosjektet til styret. Torkil har
gjort en framtredende jobb med firma Blom as, samarbeid med Nærøy
kommune, andre samarbeidsparter og redegjort til leder helt utmerket i
dokumenterte mailer om prosessen. Prosjektgruppe som er større holder på å
bli etablert.
Forslag: Kjøp av forprosjekt,som nevnt ovenfor, gjennomføres av firma
Arkitektskontoret Blom as, Namsos for sum kr 60.000,- eks mva. Kjøp av
digitale kartgrunnlag og digitalisert kartframstilling kommer i tillegg. Øvrige
betingelser iht. generelle oppdragsbetingelser for Arkitektkontoret Blom as.
Vedtak: Styret vedtok at firma Arkitektkontoret Blom as skulle få utarbeide
dette forprosjektet til beskrevet sum ovenfor.
Torkil Marsdal Hanssen får i oppgave å søke Nærøy kommune om å dekke
utgiftene for mva, kartgrunnlag og digitalisert kartframstilling som kommer i
tillegg utover nevnte sum 60.000,- som forprosjekteringen vil koste.
Summen på 60.000,- dekkes av tidligere gitte midler fra 2013 på kr 50.000,-.
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og 10.000,-. fra Nærøy Kommune til
denne prosjekteringen.
Forprosjektet er ønsket ferdigstilt før høsten 2015, da KIL Friidrett ønsker i
samarbeid med Nærøy kommune å få dette inn på økonomiplanen for Nærøy
kommune i høst. Prosjektgruppa tar kontakten med Nærøy kommune og
nødvendige samarbeidsparter framover for å få til at planene med aktuelle
parter holdes, gjennomføres og tilseer at planene om et regionalt
friidrettsanlegg inkl. nærmiljøprosjekt (friplassen)kommer inn på
økonomiplanen høsten 2015.

30/15:

Brækkabakkan opp (mosjons, trim og motbakkeløp 3 km i Kolvereid
sentrum)fredag 07.08.kl 16.00. KIL Friidrett har blitt utfordret av
Kaakenmagasinet om å arr. dette i år pga de har ingen mulighet for å arr. i år.

KIL Friidrett tok på seg arr. i samarbeid med KIL Ski. Planleggingsmøte senere i
juni med KIL Ski.
31/15:

Evaluering av friidrettsdagen og Tinestafetten 12.05.15:Ståle Husby gitt
tilbakemelding: 26 lag deltok, litt skuffende. Savner igjen Rørvik Skole som
deltaker. Iveren og gleden var tilstede. Han gir en stor honør til Terråk og
Austafjord skole som stiller atter en gang. Takk til alle medhjelpere.
KIL Friidretts evaluering:
-

-

-

Sak 32/15:

bra fornøyd med antall deltakende skoler, men savner Rørvik Skole og
flere lag fra hver enkelt skole.
bør gjøre skolene mer oppmerksom på at de kan stille lag selv på tvers av
klassetrinn, viss de ikke får til lag fra egen klasse eller samme klassetrinn.
Viktig at flest mulig elever får delta fra sin skole- skape glede og fysisk
aktivitet viktig hos alle. Alle elever bør kunne få delta. Tinestafetten står
for bredde i friidretten. Arrangører tilrettelegger for funksjonshemmede
eller synshemmede.
Vurdere om flere skal få innbydelsen ved skolene eks. F.A.U og elevråd.
Ingen lærerlag stilte i år.
må ha flere medhjelpere inne i Nærøyhallen og kanskje ellers som hjelper
til. Særlig under matpakke utdelingen og se over hallen underveis og etter.
Skrive matliste over forbruk til neste gang (Ingebjørg)
Skrive nærmere evaluering av arr. (Liv), slik at vi har noe å se etter senere
år.
Viktig at alle lag fra skolene som gikk videre til selve finalen på Steinkjer
den 21.05. stilte. KIL Friidrett sponset mer av busstransporten i år enn
tidligere pga viktig at alle unge kom seg til finalen, slik at også vår region
ble representert (7 av 8 kvalifiserte lag dro). Søker div lag, deltakende
skoler og Nord-Trøndelag friidrettskrets for dekking av noe av utgiftene til
buss (Ingebjørg).
Frivillighetsentralen sto for matpakkelagingen. Må starte tidligere neste
år?
Vurdere frukt og drikke utdeling etter stafetten neste år, viss samme mal
kjøres.
KIL Friidrett takker alle medhjelpere under stafetten, Ståle Husby
(påmelding og Tinestafett ansvarlig under arr.) og Kurt Fallmyr (lydmiks KIL
bua).

Evt.
-

Foreldemøte til høsten for de som er på friidrettstrening.
Betaling til frivillighetssentralen for matpakkelagingen (Ingebjørg ordner).

-

Garasjen (kommunal)ved ballbingen: kommunen sier de skal rydde den nå,
nytt vindu, dør og port bestilt av kommunen.
Økt registrerte medlemmer hitil(16 barn + 2 voksne) i friidrettsgruppa
etter friidrettskarusellen og løpegruppa ble startet i vår.
KIL Fridrett (styremedlemmer og aktive ungdommer)deltar på møtene i KIL
vedr handlingsplan arbeid den 08.06 og 15.06.
KIL Friidretts aktive utøvere Nora og Renate deltar som instruktører på
sentralidrettsanlegget hos Skofus med friidrett den 29.05 kl 11.00-12.30.
Leder Liv og Torkil (fra prosjektgruppa i KIL) deltar på møte vedr anlegg
den 17.06.
Nærøysund Skole låner noe utstyr til friidrettsdager ved skolen i uke 25.
Søker Nærøy Kommune om dekking av leie av Nærøyh. 12.05(Ingebjørg).
Årsmøte med utdelig av premier etter friidrettsk. ca midten av oktober.

Ref. Liv Schjelderup, den 10.06.15.

