Møtereferat
Møtetidspunkt: Tirsdag 10.04.2018 kl. 17:30
Møtested: KIL - bua

Møte nr.1/2018-19

Følgende var innkalt:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget vara:

Anders Rohde – møtte
Anne M. Ø Eliassen – møtte
Nina Hamre – møtte
Geirid E. Holm – møtte
Morten Kjønsø – møtte

Idrettsskolen:
Fotballgruppa:
Friidrettsgruppa:
Håndballgruppa:
Svømmegruppa:
Trimgruppa:
Skigruppa:
Orienteringsgruppa:
Turngruppa:
Judogruppa:

Emne: Møte i arbeidsutvalget
Saker:
01/2018

PRESENTASJONSRUNDE
Alle i arbeidsutvalget presenterte seg for hverandre, sin bakgrunn og erfaring
og motivasjon for å sitte i styret.

02/2018 ORGANISASJONSPLAN
02.01 Gjennomgang med vekt på styret oppgaver
Gjennomgang av hvordan styre skal jobbe i henhold til organisasjonsplan. Vi
skal planlegge og ivareta, men ikke drifte, i henhold til NIF s lover.
02.02 Representasjon i Nærøy Idrettsråd
Årsmøte har vedtatt, gjennom organisasjonsplanen, at det er nestleder som skal
sitte som KIL sin representant i Nærøy Idrettsråd. Styret bør være representer i
idrettsrådet. Dette for å oppnå tettere kontakt mellom Idrettsrådet og
Idrettslaget
Vedtak:
Leder tar kontakt med Nærøy Idrettsråd for en avklaring rundt valg og
representasjon.
03/2018

AVKLARE ARBEIDSFORM I ARBEIDSUTVALGET
Saker som skal tas opp i hovedlaget må meldes inn via lederne i særgruppene.
Frist for innmelding av saker er som hovedregel to (2) uker før møtet, men
senere meldte saker blir lagt frem for styret for å la dem vurdere om saken skal
behandles eller utsettes. Innkalling med sakliste sendes styret på mail samt
legges ut på KIL-styret-2018 på facebook en (1) uke før møtet.

04/2018

MØTEPLAN
Siste onsdag i måneden med unntak av juni, juli og desember. kl 18:00 i KILbua.

05/2018
ORIENTERING AV PÅGÅENDE SAKER
05.01 Kolvereiddagene (KD) 8.-12. august
Ny avtale ble inngått mellom Kolvereid IL og Kolvereid Vel/KD-komiteen.
Denne avtalen gjelder for 2017/18/19. I avtalen er KIL ansvarlig, men det skal
fordeles til de særgruppene som vil bidra. Om ingen melder seg må KIL
pålegge noen særgrupper å ta oppgaven.
Vedtak:
Leder legger ut avtalen på facebook-gruppen KIL-styret-2018.
Særgrupper som er interessert bes melde sin interesse før eller på styremøtet
25.04.18.
Særgrupper som tar ansvar må stille med minst en (1) person på et arbeidsmøte
sammen med en (1) person fra styre i hovedlaget og en fra KD-komiteen. Der
må det velges ut en kontaktperson som skal være bindeleddet mellom KD, KIL
og arbeidskomiteen.
05.02 Hoppbakken
Årsmøtet kom med en klar oppfordring til styret om å foreta en vurdering av
tilstanden og foreslå tiltak for hoppbakken.
Alle som har eierskap til bakken bør få mulighet til å uttale seg.
Festeavtalen går ut i 2025. Om hoppbakken skal rives må området må være
ryddet innen utgangen av 2024.
Telenor har en antenne montert inntil hoppbakken, hvor årlige leieinntekter går
til opplysningsvesnets fond. Uklart om denne er i drift og hva som eventuelt
kan og må gjøres med denne.
Vedtak:
Morten tar kontakt med Steinar Bråtteng for å kartlegge relevante personer å
kontakte ifm hoppbakken. Det tas opp som en egen sak på styremøtet 25.04.18
om å vurdere og eventuelt settes ned en komite med fagfolk for å få en teknisk
vurdering av hoppbakken. Denne vurderingen bør inneholde et overslag på hva
det vil koste å sette den i stand, både i form av penger og dugnadsinnsats.
Styret skal holdes løpende orientert om arbeidet.
05.03 Sikring ved lysløypa mot Storbjørkåsen grustak.
Det var frist 01.03 i år på å sikre området. Tiltakshaver fikk utsettelse pga.
vinteren. Det er uklart om det er laget en ny plan for sikring av hele området.
Vedtak:
Leder følger opp tidligere brev til kommunen for å få klarhet i når det er
planlagt at området rundt Storbjørkåsen grustak skal være sikret.

05.04 Ny idrettshall / flerbrukshall / aktivitetspark og svømmehall.
Kommunen har vedtatt at planlegging av ny hall skal startes. Dette pga. at
gamle NUS skal rives og Nærøy kommune står da uten svømmebasseng. I
tillegg er skolene presset på gymsalkapasitet. Kommunen har kommet med et
krav om at hallen også skal kombineres med undervisningslokaler.
Kolvereid Idrettslag ved hovedstyret har en representant med i arbeidsgruppen.
Sammen med en i fra Hall komiteen, en fra Nærøy Idrettsråd, en fra
Handelstandsforeningen, en fra Kolvereid Vel og en fra kommunen.
Alle særgruppene som har behov for hall-leie må tenke igjennom hva de
trenger for å få en funksjonell hall.
Hva er bra med den hallen vi har i dag?
Hvor stor/liten skal den nye hallen være i forhold til dagens?
Hvilke krav har vi til bygget når det er ferdig?
Samtidig som det er viktig at hallen ikke blir for dyr å leie.
Vedtak:
Leder inviterer alle særgruppene til et kartleggingsmøte for å få frem behovene
til ny hall.
Tidspunkt: 2. mai kl. 18:00
Leder avklarer med medlemmene i hallkomiteen hvem av dem som stiller i
arbeidsgruppen.

Møtet hevet 20:30
Nina Hamre
Sekretær for Kolvereid idrettslag

