
 

 

Møtereferat 

  

 

Møtetidspunkt: Onsdag 4. september kl. 19:00 

Møtested: KIL - bua 

 

Møte nr. 3/2019-20 

Følgende er innkalt: 

Hovedlaget: Anders Rohde Allidrett: Hanne Kristoffersen – Inge Olav 

Lauten 

Hovedlaget: Anne M. Ø Eliassen Fotballgruppa: Anne Laugen 

Hovedlaget: Nina Strandvahl - forfall Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes 

Hovedlaget: Geirid E. Holm Håndballgruppa: Line P. Fallmyr – Margaret 

Hammer 

Hovedlaget: Morten Kjønsø Svømmegruppa: Stig Tommy Jenssen – Kristian 

Melgård 

Hovedlaget vara: Leif Inge Solberg Trimgruppa: Steinar Flasnes 

  Skigruppa: Svein Oluf Øren – forfall 

  Orienteringsgruppa: Lars Eirik Lande 

  Turngruppa: Marion Sandberg Devik 

  Judogruppa: Annfrid Hopshaug – forfall 

  Badminton: Erik Måøy 

 

 

Emne: Møte i hovedlagsstyret 

Saker: 
12/2019-20 REFERAT FRA STYREMØTET 28. MAI 

 Møtereferatet ble lagt frem til styret for godkjenning. 

Vedtak:  

Referatet fra styremøtet 28. mai godkjent. 

 

13/2019-20 ALLE MED 

Hvordan kan KIL bidra til å møte utfordringene i Nærøysund? 

Folkehelsekoordinator Anne-Lene Fadnes Gregersen orienterte om sin jobb og 

utfordringer blant annet rundt barnefattigdom i Nærøy og Nærøysund. 

Spesielt ble nettsiden http://www.allemed.no/ tatt frem. 

Ønsker tilbakemelding på hvilket utstyr som er ønskelig å ha i BUA 

Nærøysund. Utstyr til låns finnes på www.BUA.io 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering. 

http://www.allemed.no/


 

 

 

14/2019-20 SMART MAT TRØNDELAG 

Folkehelsekoordinator Anne-Lene Fadnes Gregersen orienterer om tilbudet fra 

unge kokker om Matambassadørkurs på 3 timer for Barn og unge i Trøndelag 

som et folkehelseløft. 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering. 

 

15/2019-20 LEVERING AV KLUBBKLÆR 

Viser til sak 9/2019-20 i møte 28. mai, hvor nestleder skulle ta en runde med 

Sport 1 angående levering av klubbklær. Nestleder orienterer om saken. 

Sport 1 svarer at de har bestilt og ikke fått levert etter bestilling. 

Når det gjelder treningsbukser som ikke har tålt bruk kan disse leveres inn og 

bli erstattet uten kostand. 

Vedtak:  

Styreleder gir en tilbakemelding på manglende levering, spesielt i oppstarten 

av busker og gensere, men også lite utvalg i jakker og lignende dyrere klær for 

prøving før bestilling. 

Styreleder legger ut en sak på nettsiden om at alle som har kjøpt bukser som 

ikke har tålt bruk kan ta med disse tilbake til Sport 1 og få disse byttet. 

 

16/2019-20 EKSTRA SPONSOR PÅ OVERTREKKSKLÆR 

Herrer senior i håndballgruppa ønsker å bruke overtrekksklær i henhold til 

dagens avtale, med en ekstra sponsor av ikke konkurrerende virksomhet til 

dagens sponsorer. 

Er det ok å bruke ny sponsor i tillegg til hovedsponsorene på overtrekks-

/reiseklær? 

Vedtak:  

Håndball senior herrer tar kontakt med banksjef i Sparebank 1 SMN, Sunniva 

Nicolaisen for å avklare om Sparebank 1 SMN ønsker å være med på en 

tilsvarende eller større avtale enn det Grong Sparebank har tilbudt. Dette da 

Sparebank 1 SMN er hovedsponsor på banen og KILs bankforbindelse. 

 

17/2019-20 KURS FRA SENTRUM CAMPUS 

KIL har i henhold til avtale med Sentrum Campus tilbud om både førstehjelps- 

og andre kurs de kan tilby som fagpersoner innen trening, skadeforebygging og 

rehabilitering. 

Hvilke kurs ønsker særgruppene i høst/vinter?  

Vedtak:  

Det er ønskelig med basistreningskurs for å forebygge skader – avklare med 

Sentrum Campus hvilke aldersgrupper det er mest aktuelt for i hallidrettene nå 

i høst, og utendørsidrettene til våren. 

Hjertestarterkurs ønskes slik at leder hører med kommunen om det skal holdes 

hjertestarterkurs og eventuelt mulighet for å delta. 

  



 

 

 

18/2019-20 AKEBAKKEN – FORBEREDELSE TIL VINTEREN 

Det har kommet et innspill om rydding av akebakken før vinteren, slik at denne 

kan brukes av alle barn på nordre som ønsker det. Dette har vært vurdert av Ski 

tidligere som noe de ikke kan gjøre med sitt utstyr for beitepuss, siden det som 

står i akebakken nå er for stort til det. 

Ønsker innspill på personer/bedrifter som kan ha mulighet til å gjøre denne 

jobben for å vurdere en rask vei videre. 

Vedtak: 

Kolvereid VEL ble nevnt som en mulig samarbeidspartner på dette området, 

men ingen kontakt ble vedtatt opprettet i denne omgang. 

Leder tar kontakt med folkehelsekoordinator i Nærøy kommune for å uthøre 

muligheten for økonomisk eller annen bistand for å gjøre området tilgjengelig 

for bruk til vinteren. 

Det forberedes sak til årsmøtet 2020 for å avklare prinsippet om KIL skal koste 

festeavgift og lys når det ikke foregår idrettsaktivet i akebakken. 

 

19/2019-20 ORGANISERING AV KOLVEREID IL 

Årsmøtet 20. mars i år vedtok i sak 10.3 følgende:  

Utrede organiseringen av Kolvereid IL: Frem mot årsmøte 2020 skal det 

jobbes med å evaluere organisasjonen Kolvereid idrettslag. Evalueringen skal 

skje med tanke på eventuelt å kunne gjøre endringer slik at man får best mulig 

utnyttelse av ressursene, både menneskelige og økonomiske, for hele KIL. 

Arbeidet skal involvere alle dagens særgrupper og medlemmer. Resultatet av 

arbeidet skal presenteres som en revidert organisasjonsplan til årsmøtet i 

2020. 

Et første ledd i dette arbeidet har vært at flere av medlemmene i styret har 

deltatt på kurset: Klubbens styrearbeid i praksis. Nå begynner tiden å bli 

moden for å legge en plan for det videre arbeidet, slik at vi kommer i mål til 

årsmøtepapirene skal sendes ut i februar. 

Vedtak: 

Anders Rohde og Anne Laugen oppnevnes som arbeidsgruppe for 

gjennomgang av organiseringen av Kolvereid Idrettslag.  

Særgruppene oppfordres sterkt om å komme med innspill på en eller flere 

personer som kan forespørres å delta i arbeidsgruppen. 

Følgende plan med ansvarsområder legges for det videre arbeidet: 

1. Leder kontakter Einar Lund i idrettskretsen for innspill på andre idrettslag 

det er aktuelt å ta kontakt med for å lære hvordan de har organisert seg. 

2. Særgruppene melder inn når de har sine neste styremøter, slik at 

arbeidsgruppen kan komme på besøk og høre hvordan hver særgruppe 

arbeider i dag og hvilke utfordringer de ser med dagens organsiering. 

 

20/2019-20 NÆRØYSUND ARENA - STATUS 

Leder orienterer om siste status angående Nærøysund Arena og Nærøy 

kommunes plan for videre fremdrift. 

Kontrakt er skrevet med FuglesangDahl, og graving planlagt startet 16. 

september. Anleggsområdet kommer i konflikt med garasjen og ballbingen, 



 

 

slik at garasjen vil rives og ballbingen er foreslått flyttet inn på skolens område 

i anleggsperioden i første omgang. 

Vedtak:  

Styret tar saken til orientering. 

 

21/2019-20 SØKNAD FRA HÅNDBALL 

Hovedlaget har mottatt en søknad fra Håndball om støtte til dekking av 

kostnaden med instruktører fra Byåsenakademiet i forbindelse med oppstart av 

sesongen. 

Vedtak:  

Håndball tildeles kr. 7500,- i støtte fra grasrotmidlene til dekking av 

instruktører fra Byåsenakademiet. 

 

22/2019-20 SÆRGRUPPENE INFORMERER 

Hovedlaget 

Oppdatering av nettsider – henvisning til nettsiden fra FB foreslått som 

strategi. 

Ønske om opplæring i bruk av nettsiden – eventuelt en redaktør som legger inn 

materiellet utarbeidet og innsendt fra særgruppene. Informasjon om 

treningstider, lagledere og kontaktinformasjon. 

Valgkomite Nærøysund idrettsråd – forslag på kandidater ønskes, gjerne innen 

16. september som er oppstartsmøtet til valgkomiteen. 

Orientering 

På tampen av sesongen. Finn-frem dag 22. september med håp  

Svømming 

Sesongen har startet. Nytt tilbud for de fra 4. klasse og oppover som ønsker å 

delta på stevner. Trenere klare for å starte det ordinære tilbudet etter høstferien. 

Badminton 

Styremøte på søndag for å legge plan for vinteren. Startet treninger i går. 

Allidrett 

Håndball 

Føler de er på forskudd før sesongen i år. Måtte trekke J14 og G14. Lite lag i 

år, og ser utfordringen med rekruttering til seniorlagene de kommende årene. 

Overgangen mellom sesongene for seniorlagene er fortsatt utfordrende. 

Ski 

Turn  

Første trening avholdt. Medtrenerkurs planlagt avholdt i morgen, da det er lite 

trenere i år. Sykdsomsfrafall i styret. 

Friidrett 

På tampen av utendørssesongen, Follalunken førstkommende søndag. Siste 

NA-karusell neste helg. Gode resultater på Lerøy-lekene, Tine-stafett og NA-

karuseller. Starter innendørstreninger etter høstferien. 

Fotball  

Trim 

Vann-vittigtidlig svømming startet opp igjen, mandager 05:30-07:00. Tre 

stykker deltatt.  

Judo 



 

 

 

Vedtak: 

Styret tar særgruppenes informasjon til orientering. 

 

Møtet slutt 21:30 

Anders Rohde, ref. 
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