Møtereferat
Møtetidspunkt: Onsdag 28. november 18 kl. 19:00
Møtested: KIL - bua

Møte nr. 6/2018-19

Følgende er innkalt:
Hovedlaget:

Anders Rohde

Idrettsskolen:

Eirin Ramstad - forfall

Hovedlaget:

Anne M. Ø Eliassen

Fotballgruppa:

Lene Grydeland – Geir Lauten

Hovedlaget:

Nina Hamre - forfall

Friidrettsgruppa:

Brynjulf Flasnes

Hovedlaget:

Geirid E. Holm

Håndballgruppa:

Nina Hamre – Andreas Marø

Hovedlaget:

Morten Kjønsø

Svømmegruppa:

Stig Tommy Jenssen

Hovedlaget vara:

Leif Inge Solberg – kom 19:10

Trimgruppa:

Steinar Flasnes

Skigruppa:

Svein Oluf Øren

Orienteringsgruppa:

Margrethe Overgaard - forfall

Turngruppa:

Cecilie Stevik – ikke møtt

Judogruppa:

Annfrid Hopshaug – ikke møtt

Badminton:

Erik Måøy

Emne: Møte i hovedlagsstyret
Saker:
40/2018-19

REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET 7. NOVEMBER
Korrigering til sak 35/2018-19: Utkast til avtale mellom grunneier og
kommunen utarbeides av leder.
Vedtak:
Referatet fra styremøtet 7. november godkjent med den ovenfor nevnte
presiseringen.

41/2018-19

ÅRSHJUL
KILs sportslige plan sier at: Idrettshjulet skal legges til grunn når treninger skal
fastsettes i alle særgrupper. Idrettshjulet revideres to ganger pr. år.
Dette idrettshjulet har så vidt leder vet ikke blitt opprettet og det ble etterspurt
å få dette på plass på siste styremøte.
Det var spørsmål om det finnes eksempler på dette.
Innspill på at det skal gjelde opp til en bestemt alder, feks. 13 år.
Vedtak:

På bakgrunn av innmeldte planer til årsmøtet 2018 utarbeides det et idretts/årshjul for alle utøvere opp til 12 år som viser følgende for alle idretter:
Start av treninger
Start av sesong
Større arrangementer som cuper o.l.
Slutt på sesongen
Slutt på treninger.
Alle ledere i særgruppene samler ovenfornevnte informasjon og sendere denne
til leder.
42/2018-19

HVORDAN FÅ DEN AKTIVE 17-ÅRINGEN
I et ledd i å stimulere til aktivitet har det kommet et innspill om diskutere:
Hvordan få den aktive 17-åringen? Hva kan og skal KIL gjøre for å bidra til
dette.
Økt fokus sosialisering mellom årskullene, samt videreutvikling sportslig.
Forslag til åpen hall på fredager, 50 kr i inngang, sosialt og gir mulighet til å
være sammen med ungdommer fra andre områder.
Uformelt og strukturert, «fritidsklubb», idrettslek i hallen.
Utfordringer med manglende trenerkompetanse for å følge utøverne ut over 15års alder.
Fadderordning med eldre aktive utøvere inn i aldersbestemte lag – forbilder for
de yngre utøverne.
Spørsmål til elevrådet på ungdomsskolen: Hva kan KIL gjøre av aktiviteter for
14,15 og 16.åringene? Forslag: Åpen hall på fredager, stille med seniorspillere
som trenere, uformelle og ustrukturert trening eller strukturerte treninger.
Ungdomsrådet i Nærøy og Vikna, elevråd ved ungdomsskolen og YNVS.
Vedtak:
Leder spiller inn spørsmålene til:
Ungdomsrådet i Nærøy,
Elevrådene ved ungdomsskolen og YNVS.

43/2018-19

ORIENTERING ETTER MØTE MED BLOM ARKITEKTER
Onsdag 28. november er det første møtet med Blom Arkitekter hvor vi som
brukere av ny idretts-/svømmehall og aktivitetspark er invitert.
Leder orienter etter dette møtet.
Fotball minte om behovet for en sjuerbane, gjerne på gress i nærheten av
kunstgressbanen.
Lagerrom for utendørsidrettene må inkluderes.
Vedtak:
Styret forholder seg til innspillene fra møtet 3. Mai og at det arbeides videre
med hall med: Opplæringsbasseng på 12.5 meter, treningsbasseng på 25 meter,
to håndballflater, den ene med tribune og basishall med felles garderober/foajé,
kjøkken og fellesarealer.

44/2018-19

FORDELING AV SIGN-ON HUMMEL-PRODUKTER
Leder var på K-sport torsdag 22. november og fikk en presentasjon av
Hummel-produkter av salgsrepresentanten i Midt-Norge. Det ble her plukket ut
et basis-sortiment for KIL. Dette vil være produkter som K-sport har inne på
lager, samtidig som det kan bestilles alle andre produkter fra Hummelskatalog.
En klubbkatalog for KIL vil bli utarbeidet.
I forbindelse med signeringen av avtalen får KIL hente ut klær og utstyr for
totalt kr. 100 000,-. Det er ønskelig fra Hummel at dette bestilles i maksimalt to
omganger.
Forslag til vedtak:
Seniorlagene i håndball, får ta ut inntil 30 nye draktsett med spillertrøye og
shorts + 6 antall Hummel håndballer for trening og kamp.
Seniorlagene i fotball, får ta ut inntil totalt 34 nye draktsett med spillertrøye,
shorts og strømper + inntil 15 Hummel fotballer for trening og kamp.
Markeringsvester i to farger, 15 stykker av hver farge.
Medlemmene i hovedstyret får en (1) stk KIL-genser.

45/2018-19

SÆRGRUPPENE INFORMERER
Hovedlaget
Informasjon sponsoravtalen med Coop Kolvereid SA. Kasserer melder tilbake
til Coop at KIL ønsker å reforhandle avtalen og tar kontakt med andre
potensielle sponsorer innenfor dette varesegmentet.
Kasserer og leder har vært på møte med Sentrum Campus for å videreutvikle
deres sponsoravtale med fokus på skadeforebyggende trening. Redusert pris på
medlemskap på Sentrum Campus for medlemmer i KIL.
Det er mulig å søke om inkluderingsmidler til støtte for tiltak som inkluderer
barn fra lavinntektsfamilier – dette må søkes av lagene.
Orientering
Svømming
Har leid bassenget på Rørvik på lørdag for å kjøre en times svømmetrening
først med en halvtimes frilek i varmbassenget etterpå. Dette for å øke
motivasjonen til å være med på svømmingen.
Ingen sjetteklassinger deltar i dag, men veldig bra aktivitet i årskullene under.
Badminton
Bra aktivitet opp til 15. Åringene, ser tendens til et opphold på tre-fire år, før
de kommer tilbake.
Godt samarbeid med Rørvik, leier trener derfra som kommer hver søndag og
rettleder de minste.
1. Juledagsfest på Kulturhuset
Idrettsskolen
Håndball
Midt i sesong, bra aktivitet på 16. 17. Og 18. Åringene. Planlegger fest 4.
Juledag
Ski
Turn

Friidrett
Veldig godt fornøyd med en time i idrettshallen i vinter, kommer en del nye
ungdommer som ønsker å trene.
Fotball
Trim
Judo
Vedtak:
Styret tar særgruppenes informasjon til orientering.
Møtet slutt: 21:15
Anders Rohde, ref.

