Møtereferat
Møtetidspunkt: Onsdag. 07. november 18 kl. 18:00
Møtested: KIL – bua

Møte nr. 5/2018-19

Følgende er innkalt:
Hovedlaget:

Anders Rohde

Idrettsskolen:

Annie Reppen

Hovedlaget:

Anne M. Ø Eliassen

Fotballgruppa:

Geir Lauten

Hovedlaget:

Nina Strandvahl

Friidrettsgruppa:

Brynjulf Flasnes

Hovedlaget:

Geirid E. Holm

Håndballgruppa:

Nina Strandvahl

Hovedlaget:

Morten Kjønsø – forfall

Svømmegruppa:

Kristian Melgård

Hovedlaget vara:

Leif Inge Solberg – ikke innkalt

Trimgruppa:

Steinar Flasnes

Skigruppa:

Svein Oluf Øren

Orienteringsgruppa:

Margrethe Overgaard – forfall

Turngruppa:

Cecilie Stevik – til 19:30

Judogruppa:

Annfrid Hopshaug – ikke møtt

Badminton:

Erik Måøy - forfall

Emne: Møte i hovedlagsstyret
Saker:
33/2018-19

REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET 5. SEPTEMBER
Referatet fra møtet 5. september ble gjennomgått av leder.
Vedtak:
Referatet fra styremøtet 5. september godkjent.

34/2018-19

ØKONOMISK STATUS
Viser til sak 07/2018-19 Møteplan, hvor det på møtet i mai og oktober skal
fremlegges økonomisk status for hovedlaget og særgruppene.
Turn har hatt utgifter til trenerkurs i Steinkjer, leie av hall, innkjøp av Tskjorter. De har også betalt første avdrag til hovedlaget, som er første avdrag
på lån, gjenstår 80 000,- Det har ikke vært noen andre inntekter for høsten 2018
foreløpig, men krav på medlemskontingent vil bli sendt ut straks alle
påmeldings-lappene er mottatt. De håper på litt inntekt i forbindelse med
turnverksted 24.11.18 i Nærøyhallen. De har også sendt søknad om
sponsormidler til Grong Sparebank. Planlagte utgifter som blir høst 2018 er

innkjøp av turndrakter. Antall drakter er foreløpig usikkert, men mange vi bli
solgt til medlemmene, samt at noen skal turngruppen ha til utlån.
Saldo på konto: 49 883,Håndball har mye utgifter til buss og halleie. Toalettpapir er største
inntektskilden. Får veldig lite inn på KD og bruker mange dugnadstimer der.
Julefesten gir litt mer inntekt. De prøver å holde kontingenten nede, men må
vurdere å øke de til neste år. Jobber med å finne nye måter å få inn penger på.
Jobber også med sponsorer.
Saldo på konto: 195 000,Orienteringsgruppen tjener lite, men bruker lite også.
Saldo på konto: 100 000,Fotball har regnskap for ut april. Lotteri gikk litt over budsjett, SMN-cupen
gikk bra, dette er ikke med i regnskapet. Fotballskolen gikk også bra. Har fått
LAN midler. De har betalt baneleien for i år. De har også store kostnader på
transport. Fotballgruppen har hatt innkjøpsstopp.
Saldo på konto: 30 000,Skigruppen nærmer seg sesong. De har startet opp med trening. Det jobbes
med å skifte lys, det er kjøpt inn 180 lys. Dette blir tilbakebetalt når jobben er
ferdig. Det blir også satt opp ekstra lys ved parkeringsplassen. Anleggsdugnad.
Saldo på konto: 300 000,Svømmegruppen har greit med penger på sparekonto. Litt dyrere å leie
svømmehallen. De har økt kontingentene litt for å dekke inn minus i
regnskapet.
Idrettskolen har ikke oversikt over regnskap. Gymsalleien er betalt for de 4
gangene den var brukt. Ikke sendt ut kontingenter. De avsluttet aktiviteten sin
da det bare var 6 stk på treningene, hadde satt et minimumskrav på 10 stk. De
har ikke informert ungene om annen aktivitet.
Friidrett har handlet inn det de trenger og har brukt av grasrotmidler til dette.
Saldoen er derfor den samme som ved sesongstart.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
35/2018-19

PARKERING VED SKISTADION
KIL har sendt en forespørsel til kommunen om muligheter for å ruste opp og
overta ansvaret for vedlikehold av veien til, og parkeringen ved skistadion.
Ikke lett å få svar. Det er ikke penger i budsjettet til dette og de har derfor ikke
mulighet til å hjelpe til. Det er Steinar Flasnes som er grunneier. Han har aldri
leid ut parkeringsplassen, men det er veldig mange som bruker den. KIL spør
nå om parkering på annen manns grunn. Det er ønske om et ryddig forhold
mellom grunneier og kommunen.
Vedtak:

Nærøy er en folkehelsekommune og dette handler om tilrettelegging for utfart,
aktivitet og trening. Leder tar kontakt med folkehelekoordinator. Det må lages
et utkast til avtale mellom grunneier og kommunen.
36/2018-19

TILBAKETRUKKET HALLTILDELING
Nærøy kommune hadde glemt å informere Nærøy Oldboys om at søknaden for
tid i Nærøyhallen var lagt ut, og har derfor valgt å tildele tiden på fredager
mellom 17:30 og 19:00 til Nærøy Oldboys. Denne tiden hadde KIL tidligere og
var til Futsal Ungdom.
Vedtak:
Håndball har sagt opp en del treningstid som ikke det var behov for, dette har
Futsal Ungdom tatt i bruk nå.

37/2018-19

SKIFTE AV DEKKE PÅ KUNSTGRESSBANEN
Norges Fotballforbund Trøndelag har foretatt en evaluering av tilstanden på
dekket på kunstgressbanen og området rundt. Dette arbeidet har resultert i en
rapport, datert 26. oktober 18, som konkluderer med at dekket bør skiftes. I
følge Nærøy kommune må KIL ha et årsmøtevedtak på at det skal søkes om
spillemidler til å skifte dekket, senest 15. desember i år om det skal søkes i
2018.
Vedtak:
Anleggskomiteen foretar en vurdering av konsekvensene av å utsette å søke
spillemidler til å skifte dekke på kunstgressbanen til 2019. Dersom det er mulig
å utarbeid en søknad i 2018 skal leder ha beskjed om dette senest 28.
november, slik at det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers
frist.

38/2018-19

KOLVEREIDDAGENE 2018
KIL har fått tildelt minimumssummen på kr 60 000,-. Hvordan denne skal
fordeles ble diskutert. Behovet for en intern evaluering og ønske om innsyn i
regnskapene til KD ble også diskutert.
Vedtak:
Inntektene fra KD 2018 blir fordelt mellom de fire særgruppene håndball,
fotball, svømming og ski, som i møte 25. april, sak 08/2018-19 forpliktet seg til
delta i KD 2018, ut i fra medlemstallet til de respektive særgruppene 31.12.17.
Disse tallene var:
Fotball:
279 medlemmer
Håndball:
114 medlemmer
Svømming: 55 medlemmer
Ski:
145 medlemmer
Enstemmig vedtatt.
KD skal evalueres på et møte.

39/2018-19

SÆRGRUPPENE INFORMERER
Hovedlaget
Status på prosjektering av ny hall.

Vi ønsker å få til mest mulig for flest mulig idretter på Kolvereid. Utnytte den
plassen vi har. Kommunen bygger haller for oss. For oss er det viktig at vi
kommer i gang med dette også får vi videre utvikle på sikt.
Får vi plass til aktivitetene vi trenger i de boksene som er tegnet opp.
Er det mulig å legge en flerbrukshall der hvor kunstgressbanen er i dag, med
svømmehall og parkering i samme bygg for på den måten gi plass til fotball og
friidrett mellom hall og skole?
På skissene er svømmehallen og aktivitetshallen dobbelt så stor som
Nærøyhallen er i dag.
Orientering
Svømming
Brukbar aktivtet opp til 3.-4. Klasse
Færre 1.klassinger som deltar i år enn tidligere
Deltok på svømmestevne på Rørvik 3.-4. November med seks deltakere
Planer om å arrangere rekruttstevne før og etter jul
Badminton
Idrettsskolen
Aktivteten er avsluttet på grunn av lav deltakelse.
Håndball
De har hatt stor økning på de minste gruppene. Planlegger mini turnering
25.11.18. Jobber med dommerutvikling. Er i full gang med kamper og reiser
langt ofte.
Ski
De har satt i gang trening. Lysløyperenn blir planlagt på neste møte. Planlegger
grasrot trenerkurs.
Turn
De planlegger turnverksted 24.11.18
Friidrett
Tilbud om vintertrening fra 2006-årgangen og eldre – her har det blant annet
kommet fotballspillere fra Rørvik og ungdommer som ikke deltar i annen
idrett.
Kretssamling i Steinkjer helgen 10.11. november
Deltar på aktiviteter i Steinkjer i desember og januar.
Fotball
Vært enormt til aktivitet i år
Utfordring å engasjere foreldre
Spesielt fokus på trenere og kurse disse
Økt kvalitet på treningene bidrar til økt aktivitet
Ser det var feil tidspunkt med grasrottrenerkurs etter sesongslutt
Har vært utfordrende å stille lag, men et sterkt ønske om å få gitt et tilbud til
flest mulig selv om det ble utfordrende å få stilt lag helt inn mot slutten av
sesongen.
Trim
Judo
Vedtak:
Styret tar særgruppenes informasjon til orientering.
Eventuelt:

Håndball ønsker et bedre samarbeid på tilrettelegging av treningstid slik at
ungene/ungdommene slipper å velge.
Husk rett navn på Særgruppene på faktura. Da blir det lettere å spore opp om
det har skjedd en feil.
Møtet slutt kl. 21:30
Nina Strandvahl, ref.

