
 

 

Møtereferat 

  

 
Møtetidspunkt: Onsdag 30. januar 19 kl. 18:00 

Møtested: Museet, NTS 

 

Møte nr. 7/2018-19 

Følgende er innkalt: 

Hovedlaget: Anders Rohde Idrettsskolen: Eirin Ramstad 

Hovedlaget: Anne M. Ø Eliassen Fotballgruppa: Lene Grydeland 

Hovedlaget: Nina Hamre - forfall Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes 

Hovedlaget: Geirid E. Holm Håndballgruppa: Nina Hamre – Andreas Marø 

Hovedlaget: Morten Kjønsø - forfall Svømmegruppa: Stig Tommy Jenssen 

Hovedlaget vara: Leif Inge Solberg Trimgruppa: Steinar Flasnes 

  Skigruppa: Svein Oluf Øren - forfall 

  Orienteringsgruppa: Margrethe Overgaard 

  Turngruppa: Cecilie Stevik 

  Judogruppa: Annfrid Hopshaug – ikke møtt 

  Badminton: Erik Måøy - forfall 

 

 

Emne: Møte i hovedlagsstyret 

Saker: 
46/2018-19 REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET 28. NOVEMBER 2018 

  Leder gjennomgikk referatet og orienterte om status på noen av sakene. 

Vedtak:  

Referatet fra styremøtet 28. november godkjent. 

 

47/2018-19 ÅRMØTE 2019 

Det må fastsettes tidspunkt og sted for å avholde årsmøte i KIL 2019. Det har 

kommet forslag om å holde årsmøte: onsdag 13. mars. 

Det årlige møtet i særgruppene må være avholdt innen den tid for å innstille på 

nye medlemmer i gruppestyrene, regnskap og budsjett for gruppene samt 

innspill til organisasjonsplanen. 

Forslag i møtet på å holde årsmøtet 20. mars kl. 19:00 i KIL-bua. Regnskap, 

revisjonsberetning, årsmelding, referat fra medlemsmøtene med valg av nytt 

styre i særgruppene oversendes sekretær Nina Strandvahl. Regnskap og 

årsberetning skal signeres av hele styret. 

Vedtak:  



 

 

Årsmøtet i KIL avholdes 20. mars 2019 kl. 19:00 i KIL-bua 

 

48/2018-19 AVTALE OM BRUK AV PARKERINGEN VED SKISTADION 

Oppføling av sak 35/2018-19 på møte nr. 5, 7. november. Leder la frem 

utkastet til avtale mellom KIL og grunneier, som har blitt utarbeidet etter 

dialog med leder i skigruppa. 

På bakgrunn av tilbakemeldingen fra grunneier i møtet ble utkastet til avtale 

trukket.  

Hvordan parkering ved skistadion eventuelt skal formaliseres oversendes nytt 

styre. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

49/2018-19 SØKNAD OM GRASROTMIDLER 

Håndball har sendt inn følgende søknad på grasrotmilder: 

Vi i håndballgruppen har hatt nedgang i antall spillere de siste årene. Det er 

spesielt ungdom fra 12-16 vi har størst frafall i. Vi har jobbet aktivt for 

rekruttere og ser at vi har klart å økt i aldersgruppen 6-12 år. 

 

Nå ønsker vi å sende de spillerene vi har i ungdomsgruppen på cup som et 

tiltak for å beholde. Vi søker derfor om 15 000 i støtte fra Grasrotmidlene. 

Dette trenger vi for å dekke noe av buss kostnadene vi har til cup. 

Håndballgruppen har tidligere dekt disse utgiftene for cup. Men Pga ferre 

spillere enn tidligere og mindre inntekt fra dugnad ser vi nå at vi ikke har 

mulighet til dette.  

Kasserer orienterte om at det per dags dato er kr. 83 000,- i grasrotmidler 

disponibelt. 

Vedtak:  

Håndball tildeles kr. 15 000,- i grasrotmidler til dekking av busskostnader til 

cup. 

 

50/2018-19 ORIENTERING OM IDRETTS- OG SVØMMEHALL 

Leder orienterer om status i prosessen og planene videre. Drøfting av hvordan 

vi ønsker debattklimaet internt og profilering eksternt. 

1. Det ble uttrykt ønske om å ha muligheten til å åpne til en stor flate, for 

eksempel ved turnstevner. 

2. Tribunekapasitet på ca. 250 sitteplasser ansees som tilstrekkelig. Med 

mulighet for en felles hallflate vil tribunen måtte flyttes slik at man kan se 

begge flatene, men det må gjøres mulig å se aktivitet i begge hallene, for 

eksempel i forbindelse med cuper o.l. 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering og leder tar med innspillene tilbake til 

arbeidsgruppa i Nærøy kommune. 

 

50/2018-19 SÆRGRUPPENE INFORMERER 

Hovedlaget 



 

 

Neste møte flyttet fra onsdag 27. til torsdag 28. februar kl. 18:00 

KIL har avtale med Infinitum om flaskeinnsamling som alle særgruppen kan 

benytte. Sekker og merker er for tiden hos kasserer, som kan informere mer til 

de som ønsker å benytte seg av ordningen. 

Orientering 

Svømming 

Prøvde offentlig bading før jul, dårlig oppmøte. Skal prøve igjen i vinter. 

Badminton 

Idrettsskolen 

Ingen aktivitet og stilte spørsmålet om hva gjør vi neste sesong? Diskusjon 

rundt bordet, og leder i Idrettsskolen ble bedt om å utarbeide et forslag til 

organisering av idrettsskole for 13-18. åringene i stedet. Legges frem for styret 

på neste møte. 

Håndball 

2 måneder igjen av sesongen, har begynt å se på neste sesong. 

Ski 

Ski er i gang med lysløyperenn. Foregår fram til og med 13. mars (pause i 

vinterferien). 

Follarennet den 24. februar 

Kolvereidrennet den 3. mars. Na-karusell og del av Namdalsmesterskapet. 

Telenorkarusell (skileik) søndag 3. februar og 10. mars. 

Skitrening/skileik 

Styrketrening i Kolvereid skole 

Pause i bytting av lys, men vil starte opp prosjektet igjen i februar. 

Turn 

Foreldre til barnegruppa tar tak som trenere, veldig positivt! 

80-90 unger på turnverksted før jul. 

Planlegger å delta på Turnstevne i Levanger i april. 

Skal avholde årlig møte i særgruppen 26.2. 

Friidrett 

Treninger på tirsdager for ungdommer fra 7. klasse. Godt tilsig av nye 

ungdommer som både vil trene for aktivitetens skyld og noen som vil satse. 

Deltar på kretstreninger på Steinkjer, som er utviklende både for utøvere og 

trenere. 

Fotball 

Påmeldt lag til sesongen. Jobber med å få på plass trenere/lagledere og nytt 

gruppestyre. 

Trim 

Vannvittig tidlig – gratis trim i bassenget fra 05:30 til 06:55 på mandager. 

Kaffe- og vaffelservering i Skihytta på søndager. 

Judo 

 

Vedtak: 

Styret tar særgruppenes informasjon til orientering. 

 

Møtet slutt 20:45 

 

Geirid Holm, sekr. 

 


