Møtereferat
Møtetidspunkt: Tirsdag 05. mars kl. 18:00
Møtested: KIL - bua

Møte nr. 8/2018-19

Følgende er innkalt:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget vara:

Anders Rohde
Anne M. Ø Eliassen
Nina Strandvahl
Geirid E. Holm
Morten Kjønsø

Idrettsskolen:
Fotballgruppa:
Friidrettsgruppa:
Håndballgruppa:
Svømmegruppa:
Trimgruppa:
Skigruppa:
Orienteringsgruppa:
Turngruppa:
Judogruppa:
Badminton:

Eirin Ramstad
Geir Lauten
Brynjulf Flasnes
Nina Strandvahl
Stig Tommy Jenssen (forfall)
Otto Haug
Svein Oluf Øren
Margrethe Volden (forfall)
Cecilie Stevik
Annfrid Hopshaug (forfall)
Erik Måøy

Emne: Møte i hovedlagsstyret
Saker:
51/2018-19

Referat fra møte i HOVEDSTYRET 30. januar 2019
Vedtak:
Referat enstemmig godkjent.

52/2018-19

LEIF BACHS MINNEFOND
Det har kommet en søknad til Leif Bachs minnefond fra KIL Friidrett, vedlagt innkallingen.
Vi ønsker at fristen samsvarer med årsmøte i utgangen av mars.
Vedtak:
Leif Bachs Minnefond for 2018 tildeles Friidrettsgruppa i Kolvereid IL, og prisen overrekkes i forbindelse med arrangement i Nærøyhallen 16. mars, samt presenteres på årsmøte.

53/2018-19

ENDRING AV ORGANISASJONSPLAN FOR IDRETTSKOLEN
Oppføging av sak 50/2018-19. Styret i idrettsskolen har laget et utkast til endring av organisasjonsplan for idrettskolen. Idrettskolen er foreslått gjeldenede for 1. klasse og ungdommer 13.-16.år. En endring i organisasjonsplanen for idrettsskolen vil også føre til endring i
organisasjonsplanen til særgruppene 1.klassingene skal ha aktivitet i.
Vedtak:
Styret ønsker å gå for endring i organisasjonsplan til idrettsskolen. Men ønsker et tillegg som sier at Idrettskolen skal stille med egne trenere/tilitsperson som skal være med 1.klassingene på aktiviter hos særgruppene. Dette for å skape en trygghet.
Organisasjonsplanen for Sport Mix må endres fra å være for 13.-16. åringer til 8-10 klasse.
Om organisasjonsplanen blir godkjent på årsmøte må det legges til et vedlegg i organisasjonsplanen for særgruppene.

54/2018-19

ORIENTERING OM IGANGSATT PLANARBEID
Nærøy kommune har startet detaljereguleringsarbeid for område Kolvereid sentrum. Fra kunngjøringen kan det spesielt fremheves: Forhold som vil bli spesielt vektlagt i planarbeidet er avklart av krav i forhold til byggehøyder og uttrykk, uteareal og parkering, samt sikre arealer til
uteopphold, lek, vegløsninger og adkomst.
Innspill og medvirkning.
Det blir holdt åpent plankontor på Rådhuset på Kolvereid mandag 11. mars 08:00-17:00 og møte fra kl 17:00-18:00
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

55/2018-19

SVAR PÅ HØRING - STEINAR FLASNES - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE/LAGER
Brynjulf og Morten var inhabil og har ikke deltatt i behandling av denne saken
Nærøy kommune har sendt en byggesøknad fra Steinar Flasnes på høring til Kolvereid IL. Det må gis tilbakemelding på høringen innen fristen 19.03.2019
Vedtak:
Kolvereid ILs svar på høring fra Nærøy kommune, datert 19.02.2019 med referanse 2019/21-3:
Kolvereid IL takker for muligheten til å komme med tilbakemelding gjennom denne høringen. I søknaden om å oppføre en garasje/lager på eiendommen gnr.62 bnr. 15 mener Kolvereid IL den foreslåtte plasseringen ikke er til hinder for bruk av friområde (GF2), inkludert skistadion,
aktivitetsløype og parkering

56/2018-19

ÅRSMØTE OG INTERNE FRISTER
I forbindelse med årsmøte i Kolvereid IL skal det utarbeides en felles organisasjonsplan og årsberetning. Denne skal legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøte, altså senest 13. mars.
Vi må derfor avklare når særgruppenes bidrag til disse dokumentene må være klar for at det felles dokumentet kan lages og publiseres

Vedtak:
Særgruppenes bidrag til organisasjonsplan og årsberetning må være sendt til sekretær på mail ninastrandvahl@gmail.com innen tirsdag 12.03 kl 12:00.
Saker til årsmøte:
Det er foretatt en teknisk vurdering av hoppbakken og den er i grei stand. Festeavgiften er på ca 9000kr. Festeavtalen går ut i 2025 og da må tomten være ryddet. Om vi skal inngå ny avtale vil dette bli for 80år. Opplysningsvesenets fond har inngått en egen avtale med Telenor og
masten antenne er festet i henger ikke sammen med hoppbakken, dette trenger derfor ikke tas hensyn til i saken.
Det har kommet inn et forslag fra Svømmegruppa om et honorar til leder i KIL. Forslaget gåt ut på at hver særgruppe betaler 1000kr til leder. Om vi skal vedta dette må vi endre organisasjonsplanene. Vi har et vedtak på at vi ikke skal betale ut honorar i Kolvereid IL.

57/2018-19

FELLES NETTBASSERT REGNSKAPSSYSTEM
For å lette jobben for nye kasserere, ha bedre oversikt og sikre regnskap for fremtidien anbefales det å gå over fra dagens exel-basserte regnsakpsføring fra NIF til et felles nettbasert regnskapssystem. KIL skal også levere et felles regnskap for hele hovedlaget, som blir lettere om
alle regnskapene føres i et felles system.
NIF benytter Visma eAccounting, som KIL som medlem i NIF får 25% rabatt på første året. Dette systemet koster fra 99,- til 249,- per måned, før rabatt.
Vedtak:
Kasserer får fullmakt til å vurdere nødvendig behov for KIL og inngå avtale.
Systemet er bestilt og vil ha en kostnad på 10 000,Det vil bli gitt opplæring/kurs.

58/2018-19

Særgruppene informerer
Hovedlaget:
Vi skifter ut medlemsnett og skal begynne å bruke klubbadmin, sportsadmin og min idrett. Det er meldt inn til NIF om at vi trenger opplæring. Det er viktig å rydde i medlemslistene. Må ha e-postadresse til alle, vi må også ha en bekreftelse på at vi får sende ut e-post.
Hovedlaget skal ha informasjon om sponsorinntektene går over 10 000,- Dette for at det da skal koordineres, slik at vi ikke jobber om de samme sponsorene i KIL. Særgruppene kan jobbe inn sponsorer til spilledraktene. Vi skal ikke søke om sponsorer som konkurerer med
hovedsponsorene. Vi må også handle på Coop. Sponsoravtalen må inn i organisasjonsplanen.
Minner om Samordnet rapportering 2019
Orientering:
Svømming:
Badminton:
Ingen tilbakemelding.
Idrettsskolen:
Ingen aktivitet
Håndball:
Det har vært stor økning fra mini og opp til 12 år. Jobben med å rekrutere fortsetter. Vanskelig å gjennomføre en sesong med få spillere på et lag, mister alltid noen ekstra når fotballsesongen setter i gang. G12 og J13 skal på cup til Sandnessjøen i april. Det blir gøyere å melde på lag
til neste år i aldersbestemt. De er spent på om det er nok spillere på senior. De avslutter sesongen med et evalueringsmøte med trenere før det meldes på nye lag. I sesongen har det vært mye busskjøring og store utgifter med dette, det er også store utgifter til dommere og regionen.
Det er derfor godt at kommunen har gått inn med reduksjon av halleie. Pga høye utgifter og ferre spillere, mindre inntekt fra dugnad har hådball dårligere resultat enn forventet.
Ski:
Det har vært veldig bra føre og gode løyper, med stor aktivitet.
Har hatt 6 lyseløyperenn.
Follarennet er avlyst, de vurderte å flytte det til Foldereid. Vil vurdere å ha renn om det kommer snø.
De har fått en del inntekter fra tidligere prosjekt. Jobber med å gjøre ferdig lysprosjektet nå. Ledd lysene fører til lavere strømregning, noe som igjen fører til at lysene står mer på. Dette gir økt aktivitet. I fjor var strømregningen på 30 000,Det er derfor greit med 200kr i kontigent.
Skigruppen setter stor pris på gaven fra Sentrum Campus på 5000,Turn:
2 måneder igjen av sesongen, den avsluttes i uke 18.
Ved utgangen av 2018 har de registrert 116 medlemmer i alderen 1.-9. klasse
12 ungdommer til Split
Turnstevne i Levanger 26-28 april, 52 barn påmeldt.
De avslutter med Turnsportensdag
Det er nå grei kontroll på økonomi.
Valgkomiteen har innstilt det nye styret og det er funnet leder med de skal konstituere seg på neste møte.
De skal delta på kretsting 16.03.2019
Friidrett:
Gode treninger, god stemning og gode resultater. Flere ønsker å prøve seg i konkurranser.
Søndag 19. mai skal de til Jøa på åpningsetevne og ønsker i den forbindelse å fylle opp en buss med masse KILere i alderen 8-19 år.
Etter påske er det terrengløp, Tinestafett og aktivitet på friidrettsbanen.
Grei økonomi.
Fotball:
Sesongen er i gang og de har meldt på lag i aldersbestemte klasser. De må telle over om de har nok spillere til et damelag. Og det er også vanskelig å finne trenere. De er veldig glad for at de har fått komme inn i hallen. De merker at det er stor forskjell på utøvere på BDO fra de som
har aktivitet hele året. Kolvereid har for lav aktivitet og klarer derfor ikke hevde seg på BDO. De ønsker seg et bedre egnet dekke i hallen. De har hatt det årlige møte og valgkomiteen har funnet alle verv uten om et. KIL fotball hadde et overskudd i fjor, fotballskolen, SMNcup, KD
og lotteri har bidratt til dette.
De ønsker å åpne opp for et samarbeid mellom særgruppene. Hva kan vi samarbeide om? Er det noen oppgave vi alle har som kan løses av en person, dette for å lette arbeide i de forskjellige gruppene. Feks felles sekretær?
Trim:
Positive opplevelser i skihytten hver søndag. Godt oppmøte. De har en fin turnusplan for alle søndagene ut sesongen.
Det driftes godt og har økonomien på plass.
Judo:
Møte avsluttet 20:30

