Møtereferat
Møtetidspunkt: Onsdag 30. mai 18 kl. 19:00
Møtested: KIL - bua

Møte nr. 3/2018-19

Følgende er innkalt:
Hovedlaget:

Anders Rohde

Idrettsskolen:

Linda Lysfjord møtte for Eirin
Ramstad

Hovedlaget:

Anne M. Ø Eliassen

Fotballgruppa:

Anne Karin Livik møtte for Lene
Grydeland

Hovedlaget:

Nina Hamre - forfall

Friidrettsgruppa:

Brynjulf Flasnes

Hovedlaget:

Geirid E. Holm

Håndballgruppa:

Nina Hamre

Hovedlaget:

Morten Kjønsø

Svømmegruppa:

Astrid Øye Johnsen møtte for Stig
Tommy Jenssen

Trimgruppa:

Steinar Flasnes

Skigruppa:

Svein Oluf Øren

Orienteringsgruppa:

Margrethe Overgaard - forfall

Turngruppa:

Cecilie Stevik

Judogruppa:

Annfrid Hopshaug – møtte ikke

Badminton:

Erik Måøy

Emne: Møte i hovedlagsstyret
Saker:
16/2018-19 REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET 25. APRIL
Vedtak:
Referatet fra styremøtet 25. april godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
17/2018-19

ØKONOMISK STATUS
Kasserer minte om medlemskapet i Kreditorforeningen for bruk til å få inn
pengene når purring og inkassovarsel er sendt. Kontingenter fra hovedlaget blir
sendt ut i mai. Badminton har et lite overforbruk som planlegges dekt av
oppsparte midler. Friidrett har brukt midler på utstyr, stevneavgifter og har en
regning utestående til kretsen på 4500,-. Trim har blitt sponset med det de har
brukt. Ski har hatt aktivitet fra jul, penger har kommet inn på konto, men er
linket til prosjekt. Turn har utestående kontingenter som ikke er purret, skal få

hjelp av kasserer i hovedlaget til å få oversikt. Idrettssskolen har brukt penger
på gymssalleie og avslutning. Fotball er alt greit, økt leie betyr økte kostnader,
begynner å få inntekt nå. Svømming har grei økonomi.
Vedtak:
Styret tar orienteringen om den økonomiske statusen til orientering.
Enstemmig vedtatt.
18/2018-19

HOPPBAKKEN
Styremedlem Morten og Steinar Bråtteng har uavhengig av hverandre vært i
hopbakken. Konstruksjonen er bra, ingen råte. Skulle vært overflatebehandlet,
og det ene rekkverket må festet. Ikke å anse som et hopp lenger da bakken har
seget, og det kreves en god del skogrydding for at den skal være grei til bruk.
Anser det ikke for å være noen fare å la den stå, men det er bekymringer for at
folk skal skade seg.
Diskusjon om bakken skal bevares for fremtiden og om den vil bli benyttet.
Kontakt må tas med Opplysningsvesenets fond for å avklare eventuell
oppsigelse av festeavtalen, koster rundt 10 000,- i året per i dag.
Vedtak:
Morten fester rekkverket som er løst. Anders tar kontakt med
Opplysningsvesenets Fond for å avklare hvordan prosessen må være ved
eventuell riving. Saken skal gjøres klar for å legge frem for årsmøtet 2019.
Enstemmig vedtatt.

19/2018-19

NY IDRETTSHALL / FLERBRUKSHALL / AKTIVITETSPARK OG
SVØMMEHALL
Styreleder orienterte om medlemsmøte avholdt 2. mai med ca. 20 deltakere
som kom med mange gode innspill til det videre arbeidet.
Arbeidsgruppen i regi av kommunen hadde møte 3. mai kl. 19-21, hvor leder
og Kristian Melgård møtte for KIL. Innspillene fra medlemsmøtet 2. mai ble
her overbragt kommunen.
Videre er planen å engasjere en arkitekt som skal utarbeide forslag til løsninger
som ivaretar de innspillene som blant annet KIL har kommet med. Disse
løsningene skal gi utgangspunkt for et forprosjekt kommunestyret kan vedta i
forbindelse med budsjettet for 2019.
Oppvekst- og kultursjefen presiserte at det fra kommunens side er ønskelig å i
størst mulig grad samkjøre denne byggingen med den vedtatte byggingen av ny
ungdomsskole. Dette for å redusere belastningen på elevene.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Enstemmig vedtatt.

20/2018-19

KOLVEREIDDAGENE (KD)
Viser til sak 08/2018-19. Nina Hamre orienterer om status angående møte med
KD-komiteen og beramming av vakter under selve komiteen.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering
Enstemmig vedtatt
21/2018-19

ORIENTERING OM FORSLAG TIL NYE KLUBBAVTALER
Nåværende avtale med Umbro går ut i 2018. Tone på Sport 1 har hørt med
klubbansvarlig i Sport 1 om hvilke leverandører som fungerer, og har på
bakgrunn av dette innhentet tilbud fra følgende fire leverandører:
1. Select
2. Adidas
3. Hummel
4. Den fjerde
Hovedtrekkene i alle avtalene ble gjennomgått. Oppklarende spørsmål ble stilt
og tilbudene overlevert til styreleder.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering. Leder utarbeider en oversikt og sammenligner
de ulike tilbudene i samråd med kasserer til styremøtet i august for å her vedta
hvilken avtale man velger.
Enstemmig vedtatt

22/2018-19

STØTTE TIL GRANULATFANGERE
Sparebankstiftelsen SMN har sendt ut mail til klubber i NFF Trøndelag om
muligheten om å søke og få inntil 100 000,- i støtte for innkjøp av
granulatfangere rundt kunstgressbaner. Søknadsfrist er 15. juni.

Vedtak:
Leder fyller ut søknadsskjema i samarbeid med anleggskomiteen og sender inn
innen fristen.
Enstemmig vedtatt
22/2018-19

SÆRGRUPPENE INFORMERER
Hovedlaget:
Årsmøte i Idrettsrådet avholdt mandag 28. mai. Det skal utarbeides et årshjul
som starter året når idrettsrådet sin virkeperiode starter etter idrettslagenes
årsmøter. Det skal også inneholde en oversikt over viktige søknadsfrister.
Gjenvalgt leder Kurth utfordret til å ta en ny runde for å presentere hva
idrettsrådet kan bidra med.
Leder har vært på møte med enhetsleder for kultur og fritid og
folkehelsekoordinator som en respons på KILs brev om økte leieutgifter.
Kommunen ønsker å uthøre mulighetene for et samarbeid med KIL om å gi et
tilbud til mer uorganisert idrett og aktivitet, og støtte idrettslaget for denne
aktiviteten. Nytt møte er planlagt i september etter styremøtet i august for alle
særgruppene oppfordres til å komme med innspill til mulige bidrag i et slikt
samarbeid.

Minner alle om å søke grasrotmidler
Felles søknad om halltider sendes til kommunen innen fristen 8. juni og
halltider blir fordelt i internt i idrettslaget etter tildeling fra kommunen.
Særgruppene søker selv på gymsaler og svømmehall.
Kasserer minner om at bankterminalen står i KIL-bua, rimeligere å bruke den
enn VIPPS siden VIPPS tar noen prosenter. Blir den tom for papir er det bare å
hente ut på Presanghuset. 3-års avtale på terminalen. Tas den ut av bua gi
kasserer beskjed slik at hun vet hvor den er og at pengene kommer til riktig
konto.
Orientering
Svømming – sesongen avsluttet, flere har reist på stevner enn tidligere.
Badminton – 30 medlemmer, flere som har deltatt på turneringer, både barn
og voksne.
Idrettsskolen – minner alle særgruppene med aktivitet for 1.-3. klasse før jul å
melde inn denne aktiviteten til barneidrettsansvarlig før utgangen av juli.
Treningstidspunkt og kontaktinformasjon må være med.
Håndball – jobber med rekrutering, henter bistand fra håndballkretsen med
klubbrådgiver. Planlegger å få inn trenere og melde på lag til kommende
sesong.
Ski – ønsker å fjerne tidtakerbua på Tomasjordet og rydde området. Ellers
dårlig skiføre, planlegger kommende sesong og vedlikeholder løypene.
Turn- turnsportens dag evaluert. Planlegger neste sesong, er spent på tildeling
av halltider.
Friidrett – i gang med å delta på stevner, har deltakere kvalifisert til UM i
Overhalla. Karusell avholdt hver onsdag.
Fotball – Tines fotballskole nest helg, 100 barn påmeldt. Cuper planlegges.
Trim – trimmer som vanlig.
Judo
Vedtak:
Skigruppa gis fullmakt til å rive eller på annet vis fjerne tidtakerbua på
Tomasjordet.
Styret tar resten av punktene til orientering.
Enstemmig vedtatt
Møtet slutt 20:45
Nina Hamre, ref.

