Møtereferat
Møtetidspunkt: Onsdag 25. april 18 kl. 18:00
Møtested: KIL - bua

Møte nr. 2/2018-19

Følgende er innkalt:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:

Anders Rohde
Anne M. Ø Eliassen – møtte ikke
Nina Hamre - forfall
Geirid E. Holm

Idrettsskolen:
Fotballgruppa:
Friidrettsgruppa:
Håndballgruppa:

Hovedlaget:

Morten Kjønsø

Svømmegruppa:

Hovedlaget vara:

Leif Inge Solberg møtte for Nina
Hamre

Trimgruppa:

Eirin Ramstad
Lene Grydeland
Brynjulf Flasnes
Nina Hamre –
Andreas Marø møtte
Stig Tommy Jenssen –
Kristian Melgård møtte
Steinar Flasnes – møtte ikke

Skigruppa:
Orienteringsgruppa:
Turngruppa:
Judogruppa:
Badminton:

Svein Oluf Øren
Margrethe Overgaard
Cecilie Stevik
Annfrid Hopshaug – møtte ikke
Erik Måøy

Emne: Møte i hovedlagsstyret
Saker:
06/2018-19

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 10. APRIL
Viser spesielt til sak 05.02 Hoppbakken og sak 05.03 Sikring av lysløypa mot
Storbjørkåsen grustak.
Sak 05.02 Hoppbakken – her skal det jobbes videre i arbeidsutvalget for
avklaring hva vi skal gjøre med hoppbakken.
Leder refererte fra svarbrev fra kommunen:
Sak 05.03 Sikring mellom lysløype og grustak – strakstiltak: skilt om at
rekkverk mangler og bommer skal være avstengt av tiltakshaver. Videre
sikringstiltak må gjøres innen kommende skisesong.
Idrettslaget synes ikke tilbakemeldingen om fremdrift for sikring i
lysløype/grustak er tilfredsstillende, og gir tilbakemelding til kommunen om at
tiltak iverksettes raskere.
Vedtak:
Referatet godkjennes og leder sender et nytt brev til Nærøy kommune for å
presisere idrettslagets mening om at det tar for lang tid å etablere tilstrekkelig
sikring mellom lysløypa og grustaket da det er helårsaktivitet i området.
Enstemmig vedtatt.

07/2018-19

MØTEPLAN
Viser til sak 04/2018-19.
Vedtak:
Styremøtene holdes kl 19:00 i KIL-bua siste onsdag i mai og august, deretter kl
18:00 siste onsdag i måneden med unntak av juni, juli og desember. På møtene
i mai og oktober skal det fremlegges regnskapsrapport for hovedlaget og alle
særgruppene for styrets orientering.
Enstemmig vedtatt.

08/2018-19

KOLVEREIDDDAGENE (KD)
Viser til sak 05.01 og avtale mellom KIL og KD.
Vedtak:
Svømming, Håndball, Fotball og Ski forplikter seg til å delta med en (1) person
på arbeidsmøte sammen med Nina Hamre fra hovedlaget og en fra KDkomiteen. Representanter fra særgruppene skal meldes inn til leder i hovedlaget
innen utgangen av april. Leder i hovedlaget tar kontakt med KD-komiteen for å
avtale tidspunkt for arbeidsmøte.
På dette møtet skal det velges en (1) kontaktperson som skal være bindeleddet
mellom KD, KIL og arbeidskomiteen.
Enstemmig vedtatt.

09/2018-19

NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL / AKTIVITETSPARK OG
SVØMMEHALL
I forbindelse med kommunestyrebehandlingen i Nærøy av budsjettet for 2018
ble det vedtatt at:
Planlegging og bygging av ny idrettshall/flerbrukshall/aktivitetspark og
svømmebasseng framskyndes til 2018/2019. Disse byggene må inneha arealer
som kan benyttes til undervisningsformål.
Kommunen holdt et første idémøte 4. april.
I arbeidsgruppen for ny idrettshall er følgende meldt inn fra KIL: For
hovedstyret: Anders Rohde; for hallkomiteen: Kristian Melgård.
Leder har invitert til et hallplanleggingsmøte 2. mai hvor alle interesserte
medlemmer i KIL oppfordres til å møte.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering
Enstemmig vedtatt.

10/2018-19

POLITIATTESTER - INNMELDING OG OPPFØLGING
Leder orienterte om at han er informert om at arbeidet med å innhente attester
fra aktuelle personer ikke fungerte i forrige periode.

Det ble en diskusjon om hvor grensen skal gå for hvem man skal kreve
politiattest fra, som styret ber de enkelte særgruppene tenke nærmere over og
lage retningslinjer for sin særgruppe.
Vedtak:
Lederne i særgruppene har ansvar for å fortløpende registrere hvilke personer
som skal fremvise politiattest. De som skal ha attest må søke om dette
omgående, og fremvise attesten innen fire (4) uker etter at man er blitt
informert om kravet til politiattest. Dersom attest ikke blir fremvist, fratas man
vervet som krever politiattest. Slike forhold skal meldes til politiattest ansvarlig
i hovedlaget.
Lederne i alle særgruppene har delegert myndighet til å få politiattester
fremvist og registrert for sin særgruppe.
Liste med hvem som skal fremvise attest, n oppdateres inn til
politiattestansvarlig 1 gang pr mnd.
Mal på liste lages av hovedstyret og sendes ledere i særgrupper.
Enstemmig vedtatt
11/2018-19

TURNGRUPPA OG TRENINGSTID I NÆRØYHALLEN TIL HØSTEN
Leder i KIL gym og turn, Cecilie Stevik, informerte om at Turngruppa ønsker å
leie Nærøyhallen til treninger fra høsten av for å få mer plass til å utføre
enkelte oppgaver.
Det kom innspill fra håndball og badminton ser seg villig til å dele på hallen
med turn.
Vedtak:
Turngruppa og friidrett inviteres til å være med på hallfordelingsmøte sammen
med de andre særgruppene.
Enstemmig vedtatt

12/2018-19

SAMORDNING AV AKTIVETER FOR BARN I TIDLIG
SKOLEALDER
Leder i Idrettsskolen, Eirin Ramstad, informerte om ønsket om at det utformes
en samlet oversikt over hvilke aktiviteter KIL tilbyr barn i ulike klassetrinn.
Denne distribueres så på KIL sin nettside, FB og som et skriv på en A4-side for
hvert klassetrinn som barna kan få med seg hjem tidlig i skoleåret.
Vedtak:
For første, andre og tredje-klassingene lages det en felles oversikt for hvert
klassetrinn over aktivitetstilbudet i KIL. Alle særgruppene som planlegger
aktivitet for barn i disse aldersgruppene fra august til og med desember skal
melde dette inn til barneidrettsansvarlig innen 31. juli.
Enstemmig vedtatt

13/2018-19

VALG AV BARNEIDRETTSANSVARLIG
I henhold Lov for Kolvereid Idrettslag, §18, (3), f), skal idrettslagets styre
oppnevne en ansvarlig for barneidretten.
Vedtak:
Som ansvarlig for barneidretten i Kolvereid IL velges: Eirin Ramstad
Valgt ved akklamasjon

14/2018-19

VALG AV ANLEGGSKOMITE
I henhold sak 13 på årsmøtet 14/3-18 har styret fullmakt til å velge
anleggskomite.
Vedtak:
Som medlemmer i anleggskomiteen 2018-2019 velges:
Stein Bakke (leder)
Jostein Brevik
Arnfinn Arnøy
Kjetil Wassås
Tommas Fallmyr
Leif Inge Solberg
Steinar Bråtteng
Enstemmig valgt

15/2018-19

SÆRGRUPPENE INFORMERER
Geirid informerte om å huske fristen for samordnet rapportering 30.04.
Terminalen står i KIL bua, gi beskjed hvis dere tar den herfra til Geirid.
Vipps er opprettet på alle kontoer som er forespurt, ved behov for Vipps på
flere kontoer er det bare å ta kontakt med Geirid.
Oppfordring om å gå inn på FB og stemme over hvilke kurs man ønsker fra
Sentrum Campus i år. Skadeforebygging/basistrening eller «Return to play» og
hvilke dager som ikke passer.
Hovedlaget har søkt om å få dekt leieutgifter til kommunen med kopi til
idrettsrådet som tar dette videre til idrettstinget. Årsaken er økte leieutgifter i
år.
NIF arrangerer kurs i økonomi og regnskap 31.mai i Overhalla kl 18:00, Geirid
og Anders er påmeldt, oppfordrer ledere og kasserere til å melde seg på.
Det ble informert om Infinitum panteordning som kan brukes av alle.
Orientering hovedaktivitet er turorientering og er i gang med å sette ut poster.
Skal være klar til oppstart 20. mai.

Svømming hadde avslutning forrige uke med utdeling av svømmemerker.
Opprettholder tilbud til de som ønsker å fortsette litt utover med
tirsdagssvømming.
Badminton har avslutning denne uka. Spiller fortsatt, men går ned til 1/3 hall.
Fin økning i medlemsmassen i år. Utfordring med lekkasje i hallen som gjør at
de ikke får brukt alle baner. En annen utfordring er temperatur på vinteren.
Vurderer å be om rabatterte priser fra kommunen.
Idrettsskolen ser utfordring med organiseringen av idrettsskolen og
rekrutteringen til denne særgruppen. Har et ønske om å ikke komme inn i
etablerte grupper hos de andre særgruppene, men har et fast tidspunkt for alle
treninger med eget opplegg for idrettsskolen.
Håndball ferdig for denne sesongen, nettopp gjennomført klubbanalyse som
viser en liten nedgang i medlemsmasse. Nevner også utfordringer med
lekkasjer i hallen.
Håndballforbundet kommer innom for møte der tema er ny hall.
Ski Flott sesong 10 lysløperenn med 130 registrerte. Avslutning forrige uke.
Vil komme i gang med dugnader i løpet av sommeren med bl.a. Lys.
Turn ca 90 unger med i år opp til 8 ende klasse. Litt utfordringer med å finne
trenere. Turnstevne i Steinkjer i helga var en suksess. Avslutter med
turnsportens dag den 3.mai.
Ønsker om en ny fremtidig hall som er tilpasset turn sine aktiviteter når den tid
måtte komme.
Friidrett 2 utøvere som var med på UM i år. Tinestafett arrangeres på
Kolvereid i år. Friidrettskarusell skal avholdes hver uke unntatt i skoleslutt.
Fotball Sesongen i gang, grasrotkurs 1 for trenere starter nå. Tine fotballskole i
starten i juni. Har vært litt utfordringer med å få tak i trenere og lagledere. 15
lag i år. Kursing av UFA B trenere ønskes.
Vedtak:
Styret tar innspillene fra særgruppene til orientering.
Idrettsskolen arrangeres i h.h.t. organisasjonsplan og idrettsskolen har ansvaret
for å i samråd med særgruppene sette opp en plan for hvilke særgrupper som
har ansvaret til hvilke uker for 2.- og 3.-klassingene.
Enstemmig vedtatt
Møtet hevet 20:40
Leif Inge Solberg, ref.

