Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 02.09.15.
Sted: KIL bua ca kl 20.00-21.15 (etter friidrettskarusellen).
Tilstede: Cecilie Stevik, Ingebjørg Sylten, Liv Schjelderup. Ikke tilstede: Ragnvald Schjelderup, Nora
Kristoffersen.
Sak 33/15.

Siste info omkring Follalunken. Leie av Nærøyhallen under Follalunken pga
kræsj med fotballkamp. Hallen leid fra kl 10.30-14.00, noen må påse hallen
under denne tiden, da døra blir stående åpen.

Sak 34/15.

Bendit-lekene,Stjørdal 05. og 06.09. Lagkonkurranse for talentfulle utøvere fra
Møre til Finnmark. Renate Schjelderup (14 år) tatt ut av krets i øvelsene
diskos, lengde, spyd.I tillegg får hun delta i slegge og 1000 m kappgang istedet
for lengde.

Sak 35/15.

Tinestafetten 2016 blir arrangert 10.05 (dato satt av krets) KIL Friidrett satser på
å arrangere friidrettsdag og Tinestafett samme dag, etter samme mal som i fjor,
vellykket med ca totalt 270 unge f.o.m. 6 -9 klasse på Tinestafetten og noe
mindre ca 250 på friidrettsdagen i hallen førrut for stafetten. Noen klasser og
skoler savnes. Vi har vurdert på nytt hvem vi skal sende ut innbydelsene til mer
for 2016, for at alle unge skal få større mulighet for å kunne delta. Liv melder
inn arr. på Sportsadm. og førespør krets allerede nå for at de hjelper oss med
instruktører under friidtettsdagen og Tinestafetten.

Sak 36/15.

Søknad midler til friliuftsliv/mosjonsakitiviteter for 2015/2016. Ikke vurdert pga
tidspress på møtet.

Sak 37/15.

Årsmøte. Blir onsdag 14.10 ca 18.30, kulturhuset, etter premieutdelingen for
friidrettskarusellen vår/høst som starter kl 18.00 (for de som har deltatt 3
ganger eller flere). Diplom og deltakerpremie til alle disse og diplom til alle
ellers som har deltatt-bestemt i ettertid etter møtet.
Alle i styret må hjelpe til denne kvelden. Oppmøte kl 17.00. Kulturhuset leid fra
kl 17.00-21.00 (en pris for hele kvelden). Ingebjørg ordner: skriver regnskapetkontakter revisor Arne Kjihl. Bestiller klistremerker, diplomer til premiene fra
Premieskapet. Liv: skriver årsmelding. Valgkomiteen: Ingebjørg, Cecilie og Liv
hjelper hverandre med finne nye medlemmer til nytt styre (leder+2
styremedlem+ evt 1-2 vara)

Sak 38/15.

Evt. Deltakelse i møter i hovedlaget nevnt.

ref. Liv schjelderup, 06.09.15.

Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 29.09.15.
Sted: KIL bua kl 18.00-20.30. Tilstede: Cecilie Stevik, Ingebjørg Sylten, Liv Schjelderup. Ikke tilstede:
Ragnvald Schjelderup, Nora Kristoffersen.
Sak 39/15.

Evaluering av Brækkabakkan Opp under Kolvereiddagene, fredag kl 16.00: god økning i
trim uten tid (tilsammen 43 deltakere) og konk klassen (30 stk menn og 3 stk damer).
Fornøyd med arrangementet sammens med KIL Ski og kaakenmagasinet (nettansvarlig i
år). Netto begge lag ca: 2675,-. Liv sender mail til kaakenmagasinet, KIL Ski og Røde Kors
for booking neste år for samarbeid for arrangementet. Arrangementet registreres på
Sportsadm av Liv.

Sak 40/15.

Siste finpuss før årsmøtet: Evaluering av sesongen 2014/15: Vi har nådd vårt viktigste
mål med fokus på økt aktivitet for barn,unge og voksne. Oppstart av løpegruppe for unge
f.o.m. 13 år og voksne x1 pr uke,terrengløp inkl. friidrettskarusellen 3 arr. vår og høst
(ren friidrettskarusell høst), friidrettstrening hele vår/sommer/høst for barn f.o.m. 10 år,
friidrettsdag inkl. Tinestafetten 12.05, Brækkabakkan Opp fredag kl 16.00 under
Kolvereiddagene, Follalunken 06.09.
Utgifter og inntekter omkring Tinestafetten og Follalunken diskutert. Under
Tinestaffetten ble hvert lag pr skole som deltok forespurt kun kostnad på kr 800,- til
deltakelse finalen på Steinkjer (transport buss Sturla Fjær). 1/3 forespurt delt ellers
mellom krets, hovellag i KIL, friidrettsgruppa (Ingebjørg gjort henvendelse til partene).

Sak 41/15.

Evaluering av Follalunken 06.09: Økt deltakelse og nye deltakere deltar. Ble ekstra
kostnad i år med lisens systemet, bør sjekkes før neste arr., bør kutte ut annonse i NA
pga kostnad, vurdere gavepremiene på nytt neste år (sponsorpremiene- alle barn bør få,
annet?,osv).

Sak 42/15.

Liv melder inn arr. som friidrettsdagen inkl Tinestafetten, friidrettskaruseller inkl
terrengløp (vår), Brækkabakkan Opp og Follalunken på Sportsadm frist 15.10. Mulig å
slette arr. i ettertid viss ikke aktuelt.

Sak 43/15.

Utarbeidelse av sportslig plan foregår i hovedlaget av lederne i hver særgruppe.
Utarbeidelse av egen sportslig plan for friidretten bør utarbeides neste sesong.

Sak 44/15.

Evt.

Førstehjelpskurs for trenere gjennom hovedlaget blir det fram i tid.

Inntektsmuligheter for 2016:Jule-Lotteri: Ingebjørg søker lotteri tilsynet. Cecilie:
begynner innhenting av sponsing av premier framover til dette.
Pånytt fått henv. Fra friidrettskretsen om vi vil arr. aktivitetslederkurs.Liv spør
hovedlaget om å arr. I ettertid har hovedlaget gitt tilbakemelding at friidrettsgr bør arr.
det/dra igang i samarbeid med allidretten.
Ref. Liv Schjelderup, 06.09.15.

