Møtereferat
Møtetidspunkt: Tirsdag 28. mai 19 kl. 18:00
Møtested: KIL - bua

Møte nr. 2/2019-20

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 - kom 18:45

Håndballgruppa:

Line P. Fallmyr – Margareth
Hammer

Hovedlaget:

Morten Kjønsø – ikke møtt

Svømmegruppa:

Stig Tommy Jenssen

Hovedlaget vara:

Leif Inge Solberg – ikke innkalt

Trimgruppa:

Steinar Flasnes

Skigruppa:

Svein Oluf Øren - forfall

Orienteringsgruppa:

Lars Eirik Lande

Turngruppa:

Marion Sandvik Devik

Judogruppa:

Annfrid Hopshaug – ikke møtt

Badminton:

Erik Måøy – Helge Hansen

Emne: Møte i hovedlagsstyret
Saker:
7/2019-20

REFERAT FRA STYREMØTET 25.APRIL
Møtereferatet legges frem til styret for godkjenning.
Vedtak:
Referatet fra styremøtet 25. april godkjennes

8/2019-20

ØKONOMISK RAPPORT
Styret vedtok i forbindelse med sak 1/2019-20 Møteplan for styret, at det på
møtet i mai og september skal fremlegges økonomisk rapport for være
særgruppe.
Hver særgruppe bes presentere hvordan de ligger an ifh til vedtatt budsjett,
eventuelt hvordan de planlegger innføring av nytt regnskapssystem for 2019.
Håndball – utgifter til avslutning, Byåsenakadamiet i oktober – planlegges dekt
inn med sponsing
Svømming – 60 000,- sparte utgifter som følge av gratis halleie for barn og
unge, reduserte utgifter på grunn av avlyst svømmestevne p Leka

Allidrett – 2000,- i støtte fra Sparebank 1 SMN for opp av sofaen, tenkt brukt
på SportMix
Badminton – nullbalanse, like mye inn som ut
Orientering – brukt 2800,-, ingen inntekter så lkagnt
Turn – gavekort til trenere som ble utdelt på turnsportens dag, kasserer får
opplæring av hovedlagskasserer til uka
Fotball – holder seg innenfor budsjett på alle poster, fakturaer forhåpentligvis
snart på tur ut,. Medlemssystemet er lite brukervennlig. Storpost fra NFF på
gamle bøter ca. 40 000,-. Tidligere ledere jobber med saken.
Friidrett – ca. ajour, brukt midler på UM, kretsmedlemsskap og sponsordrakter,
dekt inn av sponsing
Trim – kaffesalg i skihytta for ca. 22 000,-, utgifter på ca. 4000,- konto,
127 800,Vedtak:
Styret tar de økonomiske rapportene til etterretning.
9/2019-20

LEVERING AV KLUBBKLÆR
Leder i Håndball, Line Fallmyr har meldt inn at det fra nyttår har vært
vanskelig å få tak i Hummel-klær, og at Sport 1 opplyser at de ikke har fått
klær i de ulike størrelsene fra leverandør.
Hva gjør vi med avtalen?
Nestleder har vært kontakt med Sport 1 angående kvaliteten på klubbklær.
Bytting av drakter til fotball ble nektet av Hummel, begrunnelse ikke fått.
Vedtak:
Nestleder tar en runde med Sport 1 både angående nektet tilbakelevering og
begrenset lager lokalt med lang leveringstid.

10/2019-20

NÆRØYSUND ARENA - STATUS
Leder orienterer om siste status angående Nærøysund Arena og Nærøy
kommunes plan for videre fremdrift.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

11/2019-20

SÆRGRUPPENE INFORMERER
Hovedlaget
Tilbud på Alarm fra Verisure
Inntektsmuligheter fra Moore
Invitasjon til kurs i KlubbAdmin og Klubbens styrearbeid i Praksis
Endring av navn fra idrettsskole til Allidrett
Kolvereiddagene – dugnaslistene nesten ferdig oppsatt
Orientering
Leker med tanken på felles busstur til Gutvik, dato ikke satt. Turorientering er
lagt opp og lister lagt opp. Kart under oppdatering.

Svømming
Sesongen er avsluttet, begynt å se på kommende sesong, blant annet med egen
treningsgruppe hvor det skal være like naturlig å delta på svømmestevne som
en fotballkamp – snakke svømmestevnene opp
Badminton
Kveldsturnering i juli, ellers sommertreninger frem til sesongen starter i
september. Håper på ny hall for å kunne arrangere veteranmesterskap.
Allidrett
Mulighet for å få med skolestartere fra barnehager rundtomkring sammen med
første klasse som et tiltak for å få økt deltakelse;
Om alle særgruppene stiller med trenere;
Justering av kontingent fra 550,- til 300,- for å prøve å få flere deltakelse;
Førstehjelpsutstyr i KIL-bua – det har vært tidligere, men det forsvinner, så alle
lag/særgrupper må ha med eget til treninger;
Utvide tilbudet i sportmix fra 10 år og ut ungdomsskolen i stedet for fra 13 år –
foreslår å holde
Håndball
Sesongen er avsluttet, planlegger neste sesong, blant annet med
Byåsenakademiet. Litt få unger, håper å få til både jenter og gutter 10.
Utfordring å få tak i trenere til seniorlagene. Rekruttering av dommere og
trenere. Samarbeid med Rørvik forsøkt, men de har nok spillere, så ikke
interessert i samarbeid.
Samarbeid med Badminton angående sponsorer i hallen – fordelt bedrifter
mellom seg for å skaffe nye.
Ski
Turn
Har hatt sesongavslutning med turnsportens dag. Hatt evalueringsmøte med
trenerne, de var godt fornøyd med sesongen. Begynt å planlegge kommende
sesong, felleshelg med Rørvik.
Friidrett
I gang med konkurransesongen, deltatt i NA-karusell på Jøa, konkurranse
mellom lagene i Namdalen – sanket en god del poeng mot lagene i Namdalen.
Vært på kretstrening, utdannet to nye dommere. TA-sprint i morgen, de to
beste i hver øvelse i hvert kjønn går videre til finale i Steinkjer i august. TINEstaffetfinale deltakelse nylig, ytre namdalingene er dårlige til å løpe –
oppfordring om å delta på løpetrening i friidretten.
NA-karuseller utover sommeren som flere kan delta på, uavhengig av nivå.
Brækkabakkan opp fredag 9. august
Follalunken søndag 25. august
Fotball
Trenerforum tirsdag 4. juni kl 19:00 – trenere alle idretter oppfordres til å delta
Generell oppfordring til ledere i alle særgrupper, vi er klubbstyrt og ledere i
særgruppene må informeres for å kunne ha oversikt over hva som skjer.
Trim
Ide om å legge trimbok på Naklingsfjellet, ikke bare ved hytta
Noen turstier er dårlig merket, som Rotvikfjellet fra Valvatnet og oppfordring
om å merke opp
Judo
Vedtak:

Styret tar særgruppenes informasjon til orientering.
Møtet slutt kl 20:00
Anders Rohde,
ref

