Møtereferat
Møtetidspunkt: Torsdag 25. april 19 kl. 18:30
Møtested: KIL - bua

Møte nr. 1/2019-20

Følgende er innkalt:
Hovedlaget:

Anders Rohde

Allidrett:

Hanne Kristoffersen

Hovedlaget:

Anne M. Ø Eliassen

Fotballgruppa:

Anne Laugen

Hovedlaget:

Nina Strandvahl

Friidrettsgruppa:

Brynjulf Flasnes

Hovedlaget:

Geirid E. Holm

Håndballgruppa:

Line P. Fallmyr

Hovedlaget:

Morten Kjønsø

Svømmegruppa:

Stig Tommy Jenssen (ikke møtt)

Hovedlaget vara:

Leif Inge Solberg

Trimgruppa:

Steinar Flasnes

Skigruppa:

Svein Oluf Øren

Orienteringsgruppa:

Lars Eirik Lande

Turngruppa:

Marion Sandberg Devik

Judogruppa:

Annfrid Hopshaug (ikke møtt)

Badminton:

Helge Hansen

Emne: Møte i hovedlagsstyret
Saker:
1/2019-20

MØTEPLAN FOR STYRET
Det foreslås at styret avholder sine møter siste torsdag i måneden kl. 18:00,
med unntak av juni, juli og desember. På møtene i mai og september skal det
fremlegges økonomisk rapport for hver særgruppe.
Vedtak:
Styret avholder sine møter siste tirsdag i måneden kl 18:00
Ellers godkjennes møteplanen som fremlagt.

2/2019-20

HOPPBAKKEN
Årsmøtet 2019 vedtok i sak 10.1 at: Hoppbakken fjernes og området i god tid
før 1. januar 2025 ryddes slik at dette kan dokumenteres og festekontrakten
ikke fornyes for gnr. 62, bnr. 1, fnr. 371 i Nærøy kommune.
Dette arbeidet bør startes før heller enn senere. Ønsker en diskusjon om
hvordan dette skal organiseres.
Vedtak:
Skigruppa kan ta ansvar for å rive hoppbakken, men ikke i år for da har de mye
dugnad med lys.

De må begynne med å lage en plan for hvordan den skal rives og hvordan vi
kan håndtere søppelet i tillegg til hvordan de skal ivareta sikkerheten i
rivningsperioden.
3/2019-20

NÆRØYSUNDFESTIVALEN
Leder har fått en invitasjon til møte om Nærøysundfestivalen 29. april.
Nærøysund kommune ønsker å gjennomføre Nærøysundfestivalen i september,
i forbindelse med at det er 100 dager til sammenslåingen søndag 22.
september. I denne festivalen er det ønskelig at lag og foreninger bidrar.
Ønsker at vi tar en diskusjon om hva vi allerede har planlagt av aktiviteter i
september som kan passe inn i Nærøysundfestivalen. Hele invitasjonen er lagt
ved innkallingen.
Vedtak:
Nestleder Anne Mette stiller på informasjonsmøte om Nærøysundfestivalen fra
KIL.

4/2019-20

KOLVEREIDDAGENE 2019
KIL har en avtale med Kolvereiddagene (KD) som løper ut 2019 om å stille
med vakter og annet mannskap i forbindelse med KD. Det har allerede vært
dialog med KD om å fravike avtalen når det gjelder tidspunkt og antall for
vaktene, men dette er per nå ikke formalisert.
Hvordan skal vi organisere fordelingen av vakter i år?
Har noen fritak fra å gå noen vakter, i så fall hvilke og på hvilket grunnlag?
Vedtak:
Vi organiserer fordelingen mellom alle særgruppene i år.
Det må meldes inn en person fra hver særgruppe innen 3. Mai til Anders.
Denne gruppen skal jobbe sammen om dugnadslister i henhold til oppdaterte
medlemslister. Dugnadslistene skal gjelde for alle medlemmer av KIL mellom
KD2018-2019. Det må avholdes møte og gruppen velger en person som skal
være kontakt person opp mot KD-komiteen.
I fjor ble det satt opp vakter fra Rørvik som har gått et skiløp på Kolvereid som
ved en feil har havnet på medlemslistene, de er medlem av RIL og kan ikke
brukes på dugnadslistene.
Programmet er spikret så det er mer forutsigbart.
Fritak for trenere har vært praktisert, men ikke funnet noen vedtak.
Gruppen må underveis i arbeidet med dugnadslistene ta en avgjørelse på om
det er mulig å gi fritak fra dugnad for trenere/lagledere/styremedlemmer.
Det må bli alle eller ingen.
Første møte 9. Mai kl 18:00

5/2019-20 ORGANISASJONSGJENNOMGANG
Som det ble vedtatt på årsmøte skal vi i år ha en gjennomgang av hvordan
Kolvereid Idrettslag er organisert. Hvordan skal vi jobbe med dette.
Vi har mange særgrupper som består av store styrer.
Hvordan kan vi samarbeide og utnytte erfaringen/kunnskap fra hverandre.
En som jobber med sponsor for hele KIL
Felles buss ansvarlig kan gi bedre priser.

Felles basis trening.
Samarbeide mellom i sesong overgangene
Færre i hvert styre?
Få tilbake dugnadsånden i KIL
Øke VI følelsen
Vi må finne andre idrettslag som er lik oss, lære av hvordan andre gjør det.
Vi kan spørre om hjelp fra Kretsen NIF
Vedtak.
Anders tar kontakt med idrettskretsen.
6/2019-20

SÆRGRUPPENE INFORMERER
Hovedlaget
Status på prosjektering av ny hall
Skader og reparasjoner i garasjen ved kunstgressbanen.
Garasjen må merkes at den er stengt og at toalettene er i ustand
Håndtak på dør under KIL bua må repareres, og må meldes til
anleggskomiteen.
Hjertestarter må meldes inn til Røde Kors.
Politiattester: Alle særgrupper må sende inn et skjema til Anne-Mette med
oversikt over alle som skal ha politiattest og når den er utgitt. Leder og
særgruppene arkiverer selv attestene.
Hovedlaget ønsker at så mange som mulig skal gå under KIL i 17 mai toget
Orientering: Sesong start, 40 poster. Det jobbes med utskriving av kort
Svømming
Badminton- Økende oppmøte på trening, stort fremskritt, flere turneringer og
god aktivitet.
Idrettsskolen
Håndball- Jobber med sponsorer, rekrutering, kursing og skaffe trenere for
neste sesong. Det er meldt på lag og det er en økning fra i fjor.
Ski- Avslutter sesongen men fortsetter med dugnad, bytting av lys.
Turn- Stevne 24-28/4 52 barn og 12 ledsagere er med. Turnsportens dag 2/5avslutning. Ønske om å få utformet basis hallen mot turn, og har behov for
lagringsplass i nyhallen.
Friidrett: Terrengløp første onsdag. Friidrettskarusell etter hvert onsdager.
Arrangerer mulig siste Tinestafett da stadion forsvinner.
Buss til finale i Tinestafett (sponsor) Tinestafett 7/5
Fotball- Utfordring med å skaffe trenere. Trenerkurs, Tine fotballskole og
SMN cup planlegges. Styre er komplett.
Det er ønske om at alle tar ansvar for å holde orden på området rundt
kunstgressbanen og Kil bua. Vi må hjelpe til med å oppdra ungene som driver
med hærverk og kaster mye søppel. Mye skader på nett mål.
Trim
Judo
Vedtak:

Styret tar særgruppenes informasjon til orientering.
Møtet slutt: 20:30
Nina Strandvahl, sek.

