
 

 

Møtereferat 

  

 
Møtetidspunkt: Onsdag. 05. september 18 kl. 19:00 

Møtested: KIL - bua 

 

Møte nr. 4/2018-19 

Følgende er innkalt: 

Hovedlaget: Anders Rohde Idrettsskolen: Eirin Ramstad 

Hovedlaget: Anne M. Ø Eliassen Fotballgruppa: Kurth Fallmyr - forfall 

Hovedlaget: Nina Hamre - forfall Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes 

Hovedlaget: Geirid E. Holm Håndballgruppa: Margaret Hammer 

Hovedlaget: Morten Kjønsø - forfall Svømmegruppa: Stig Tommy Jenssen - forfall 

Hovedlaget vara: Leif Inge Solberg - forfall Trimgruppa: Steinar Flasnes 

  Skigruppa: Svein Oluf Øren 

  Orienteringsgruppa: Lars Erik Lande 

  Turngruppa: Cecilie Stevik 

  Judogruppa: Annfrid Hopshaug – ikke møtt 

  Badminton: Erik Måøy 

 

 

Emne: Møte i hovedlagsstyret 

Saker: 
22/2018-19 REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET 30. MAI 

 

Vedtak:  

Referatet fra styremøtet 30. mai enstemmig godkjent. 

 

23/2018-19 SØKNAD OM GRASROTMIDLER 

Se vedlagt søknad på grasrotmidler fra KIL Friidrett, KIL Svømming og KIL 

Håndball. 

Vedtak:  

KIL Friidrett tildeles kr. 20 000,- i Grasrotmidler; 

KIL Svømming tildeles kr. 5 000,- i Grasrotmidler; 

KIL Håndball tildeles kr. 5 000,- i Grasrotmidler. 

Enstemmig vedtatt. 

 

24/2018-19 PARKERING VED SKISTADION 

Leder leste opp siste brev fra Nærøy kommune angående sikring av grustaket. 

Nærøysund Kraftbetong har startet arbeidet med å gjerde inn grustaket, og i 

den forbindelse gjerder de også inn et område som tidligere har blitt brukt til 



 

 

parkeringsplass. Leder for skigruppa, Svein Oluf Øren, orienterte om behovet 

for parkering både sommer og vinter. 

Grunneier i området Steinar Flasnes orienterte om eierforholdene i området, og 

at det per i dag ikke foreligger noen avtale om bruk av vei og parkering. 

Det ble også uttrykt et ønske om å få opp lys på parkeringsplassen. 

Vedtak: 

Leder for KIL Ski, Svein Oluf Øren, tar kontakt med daglig leder i Nærøysund 

Kraftbetong for å avklare mulighetene for å få tilkomst til sirkingsskapet til 

lysløypa og bruk av parkeringsplassen. 

For det videre arbeidet med å øke parkeringskapasiteten og avklare 

kommunens ansvar for veien oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av: 

Anders Rohde, Svein Oluf Øren og Oddgeir Paulsen. 

Enstemmig vedtatt. 

 

25/2018-19 HALLTILDELING OG ÅPEN HALL OG SVØMMEHALL FOR 

ALLMENNHETEN 

Leder orienterte om prosessen rundt til tildeling av treningstid i Nærøyhallen, 

svømmehallen og gymsalen ved Kolvereid skole. 

Med utgangspunkt i sak 22/2018-19 og Nærøy kommunes ønske om et 

samarbeid med KIL for å tilby svømmehall til allmennheten samt uorganisert 

gymtilbud for barn/ungdom ble følgende momenter diskutert: 

Hvilke muligheter har vi i KIL til å bidra til dette? 

Hva ønsker vi eventuelt i kompensasjon? 

Vedtak:  

KIL har mulighet til å bidra til følgende for et uorganisert gymtilbud for 

barn/ungdom: Ingen per i dag, da all vår halltid er benyttet. 

KIL har følgende mulighet for å bidra til å gjøre svømmehallen tilgjengelig for 

allmenheten: Onsdag eller torsdag kl. 20-23. 

For dette bidraget ønsker KIL følgende kompensasjon: En times halleie per 

time svømmehallen er åpen for allmenheten, samt mulighet til å ta 

inngangspenger på inntil kr. 50,- per voksen og kr. 30,- per barn. 

Enstemmig vedtatt. 

 

26/2018-19 KOLVEREIDDAGENE (KD) 

Leder rettet en stor takk til alle som har stilt opp under årets dager. 

Under diskusjonen om årets KD kom følgende innspill: 

• Man ønsker i utgangspunktet at KIL skal være med, men det er mye 

jovv med å sette opp lister. 

• Medlemslistene må være oppdatert. 

• Avklare hvem som skal dekke porto ved utsending. 

• Avklare fordeling mellom særgruppene som deltok ved forfall på 

vakter. 

• Pensjonistene ber om å få slippe å være festvakter. 

• Trenere og lagledere bes om å slippe å settes opp på vakter. 



 

 

• Stort antall dugnadstimer som gir liten belønning per time. 

• Lange vakter, spesielt på festene fredag og lørdag. 

• Lydanlegg til Brækkabakkan opp bør inkluderes i KD-s lydleieavtale. 

• Er det nødvendig med aktivitet i teltet under Brækkabakkan opp – 

sparer noen vakter. 

Vedtak:  

Styrets innspill oversendes leder for å ta disse med til KD-komiteens 

evaluering av KD 2018. 

Enstemmig vedtatt. 

 

27/2018-19 NY KLUBBAVTALE 

De fire tilbudene som har blitt innhentet av K-sport ble diskutert. 

Det kom frem ønske om å få noen vareprøver før endelig avgjørelse tas. 

Vedtak:  

Leder tar kontakt med Tone på K-sport og ber om at det skaffes vareprøver på 

en ski-dress og turnklær, samt klubbgenser fra Hummel for sammenligning. 

Dato får når detter er forventet ankommet sendes ut til styret slik at alle som 

ønsker å teste vareprøvene får mulighet. Avgjørelse på hvilken leverandør som 

velges gjøres på dette møtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

28/2018-19 AKEBAKKEN 

Det lokale eltilsyn har hatt kontroll av det elektriske anlegget i Akebakken, se 

vedlagt rapport i sak nr. 122127. 

I tillegg har det kommet tilbakemelding om at det bør ryddes for skog i bakken. 

Vedtak:  

Leder får fullmakt til å innhente anbud på å utføre rettelser ihht. rapport i sak 

nr. 122127 fra DLE. Valg av utførende montør gjøres på styremøte 5/2018-19. 

Skigruppa skal inspisere området og vurdere om deres krattrydder kan 

benyttes. 

Enstemmig vedtatt. 

 

29/2018-19 ARRANGEMENTSVESTER 

Det har i forbindelse med SMN-cup kommet forespørsel om KIL kan kjøpe inn 

vester som kan brukes både til SMN-cup og andre arrangementer for å vise 

hvem som er med som arrangører. 

Vedtak:  

KIL kjøper inn 60 vester som kan benyttes av alle i arrangører i KIL. Vestene 

skal lagres i KIL-bua. Ansvarlig for innkjøpet er kasserer Geirid Holm. 

Enstemmig vedtatt. 

 

30/2018-19 ØNSKE FRA NÆRØY OLDBOYS OM HALLTID 

Leder orienterte om dialogen med Nærøy Oldboys og Nærøy kommune etter at 

førstnevnte ikke har fått med seg utlysningen av søknad om treningstid i 

Nærøyhallen.  



 

 

Vedtak:  

KIL sin oppgave er å gi et best mulig tilbud til sine medlemmer. At Nærøy 

Oldboys mener Nærøy kommune ikke har kommunisert søknadsfristen godt 

nok er en sak mellom Nærøy Oldboys og Nærøy kommune, og frem til 

eventuell ny halltildeling foreligger, har ikke KIL noen tid å avse i 

Nærøyhallen. 

Enstemmig vedtatt. 

 

31/2018-19 TV-AKSJONEN 2018 

Leder orienterte om Nærøy kommunes initiativ for å skape økt bevissthet rundt 

årets TV-aksjon. Kommunen ønsker i den forbindelse å ha en bemannet 

stand/bod på Sopin-festivalen hvor man informerer om aksjonen og rekrutterer 

bøssebærere. 

Det ble diskutert hvorvidt KIL kunne bidra til å skape økt bevissthet rundt 

aksjonen ved å stille med fire personer til denne standen under Sopin-

festivalen. Siden det er SMN-cup den lørdagen er de fleste av idrettslagets 

fotballforeldre i aksjon der, og det ble ansett som vanskelig å stille med vakter i 

år. 

Vedtak:  

KIL ser ikke at vi har mulighet til å bidra med vakter til kommunens initiativ 

for økt oppmerksomhet rundt årets TV-aksjon «Mindre Alene Sammen». 

Enstemmig vedtatt. 

 

32/2018-19 SÆRGRUPPENE INFORMERER 

Hovedlaget 

Vasking som dugnasjobb -  kasserer har innhentet bekreftelse på at man ikke 

trenger å være registrert som godkjent renholdsbedrift om vaskingen skjer på 

dugnad og ikke er repeterende.  

Støtte til granulatfangere rundt kunstgressbanen fra Sparebankstiftelsen SMN – 

leder informerte om at KIL har fått tildelt inntil kr. 44.000,- eks. mva. til 

innkjøp av granulatfangere som skal monteres i kummene rundt 

kunstgressbanen for å samle opp granulatkulene. Anleggskomiteen har fått 

oppgaven med å følge opp tildelingen. 

Politiattester – nestleder/politiattestansvarlig minnet om å sende henne oversikt 

over hvem som har fremvist politiattester. 

Orientering 

Har begynt planleggingen av oppgradering av kart. Kommer til å gå ut for å 

søke støtte på rundt 300.000,- til denne jobben. 

Svømming 

Ingen til å orientere. 

Badminton 

Sesongen har startet opp. Har arrangert turnering torsdagskveld og utover natt 

til fredag med 50 deltakere. 

Har også arrangert veteranturnering. 

Blir mer reisevirksomhet fremover, først med to stykker til Verdal på turnering 

søndag 9. september. 

Idrettsskolen 



 

 

Fått noen positive tilbakemeldinger fra foreldre om at det var veldig kjekt med 

en felles informasjonsbrosjyre – skryt som ble bifalt av styret! 

Gymleik for 1. klassingene har blitt veldig godt mottatt, spent på oppmøtet av 

2. og 3. klassinger ute i særgruppene. 

Håndball 

Oppstart rundt høstferien, Kick-off/oppstartssamling onsdag 12. september. 

Ski 

Begynt å planlegge trening, lys i lysløypa som er lang med sin mil og 180 lys, 

samt parkering ved skistadion. 

Sesongen starter nå og går ut mars. 

Turn 

Sesongen startet denne uken. Veldig positivt å få være i Nærøyhallen! Har 

funnet en løsning for lagring av utstyret som turn er tilfreds med, håper den er 

tilfredsstillende for alle andre brukere av hallen. 

Har rundt 20 ungdommer som vil være med som hjelpetrenere for de enda 

yngre ungene, og skal ha hjelpetrenerkurs. 

Særtropp – ønsket er så sterkt om å få det til at selv om fredag ettermiddag 

passer dårlig, er folk villige til å stille opp for å få gitt dette tilbudet. 

Friidrett 

Siste friidrettskarusell arrangert i dag, onsdag 5. september, hvor karusellene 

har samlet flest seks til elleve åringer. Godt fornøyd med oppmøtet og 

deltakelsen. Har i år hatt deltakere på stevner fra Sømna til Børsa. 

Kleppen var største stevne målt i antall med åtte deltakere fra KIL. Har 

arrangert kaststevne i Holmringen. Gledelig med ungdommer med gode 

resultater på landsbasis, med seks ungdommer med topp 20 i landet i sine 

grener. 

Arrangerte Brækkabakken opp under Kolvereiddagene med god deltakelse på 

tross av været. 

Arrangert Follalunken med 150 deltakere. 

Fotball 

Ingen til å orientere. 

Trim 

Det har vært innbruddsforsøk med øks til kjøkkenet i skihytta i sommer. 

Henglåsen er skiftet, og sporene i dørkarmen og døra får foreløpig være til 

minne om forsøket. 

Skal ha dugnad helgen uke 36 for å gjøre skihytta vinterklar. 

Judo 

Ingen til å orientere. 

 

Vedtak: 

Styret tar særgruppenes informasjon til orientering. 

 

Møtet slutt kl. 21:30. 

 

Anders Rohde, ref. 


