
STYREMØTE KIL FOTBALL OG SPORTSLIGUTVALG HJEMME HOS LENE 3/9/2017 

Tilstede: Kjell Lindegjerdet, Lene, Torolf, Tone, Anne Karin 

Sak1: Leder ønsker et rollebytte internt i styret frem til valg i 2018. Elisabeth som er FIX ansvarlig, 

bytter rolle med Kristine som er leder for sportslig utvalg. 

Vedtak: Styret vedtar at frem til valget 2018 er Elisabeth sportslig leder og Kristine FIX ansvarlig. 

Sak 2. Det blir tilbud om vintertrening for medlemmene i aldersgruppen 13 år og oppover. 

Fotballgruppa har fått leid hallen på fredager. Hvis det blir stor interesse, kan gymsal på skolen lånes. 

Sak 3: Styret har sendt en henvisning til KIL hovedlagsstyre om at 6åringene kan få begynne å trene. 6 

åringene får trene og spille på cuper på høsten, men de kan ikke spille på våren. Da de skal følge 

idrettskolen. 

Sak 4: Politiattester. Styret er usikre på hvordan vi ligger an. Lene sjekker med Odd Henry. 

Sak 5: Styrets medlemmer får tilbud om å delta på lederkurs den 6 og 7 oktober.  

Vedtak: Anne Karin Livik deltar fra styret. 

Sak 6: Styret blir bedt om å melde inn ønsker/behov ifht Flerbrukshall/ basishall/ svømmehall. Det er 

satt opp en komite som skal konkludere med hvilken type hall som skal bygges ut i fra en kartlegging/ 

behovsanalyse fra særgruppene i KIL. Denne komiteen består av representanter fra Nærøy kommune 

og styret i KIL  

Fotballgruppa meldte inn følgende behov til komiteleder: 

-større hall med flere baner. Der en av banene er kunstgress . 

- løpebane rundt banen 

- Mer lagerplass og garderober 

- klatrevegg i hallen 

- Styrketreningsrom 

- Basseng ved siden av, kan bruke samme garderober 

Sak 7: Gutter 14 har sett seg nødt til å trekke et lag pga at kretsen har satt opp kamper slik at det 

kolliderer. G14 har et 7 er lag og et 9 er lag.  Styret i fotballgruppa betaler boten da laget selv ikke 

kunne noe for at de måtte trekke det ene laget. 

 


