
Agenda for Styremøte i 

Hovedlaget   

 

Møtetidspunkt: Tirsdag 25.08.2020 

Møtested: NTS kl. 18.00. 

 

Møte nr.2/2020 

 

Følgende er innkalte: 
Hovedlaget: Stig Tommy Jenssen Idrettsskolen: Tone Sandes 

Hovedlaget: Anne Mette Ø Eliassen  Badmintongruppa: Erik Måøy 

Hovedlaget: Morten Kjønsø - frafall  Fotballgruppa: Anne Laugen 

Hovedlaget: Geirid E. Holm Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes 

Hovedlaget: 
 

Håndballgruppa: Line Fallmyr 

Hovedlaget: Leif Inge Solberg frafall Svømmegruppa: Kristian Melgård 

  Trimgruppa: Otto Haug 

Gjest: avd. idrett Trond Stian Jenssen Skigruppa: Jonas Gartland 

  Orienteringsgruppa: Lars Aardal frafall 

  Turngruppa: Anne Kjersti Sørnmo 

 

Emne : Styremøte hovedlaget  

 

 

 
 

Sak 14/20 Ny Idrettshall – Kioskdrift, Kamp / Offentlig bading med Avdelingsleder 

idrett, Trond Stian Jenssen. 

Referat: 

Trond Stian informerte om hvordan prosjektet ligger ann. Nærøysund Arena blir ferdig sein 

sommer. Kommunen ønsker ikke å drifte kiosken i idrettshallen. Idrettslaget står fritt til å 

benytte kiosken og kjøkkenet i andre etasje. 

 

Sak 15/20 Ny idrettshall – Basishall drift med Avdelingsleder idrett, Trond Stian 

Jenssen 

Referat: 

Det er mye som ikke er avklart enda. Det er to turngrupper i Nærøysund kommune. Begge 

gruppene skal bli hørt i den videre prosessen. 

 

 

Sak 16/20 Korona komme i gang med Trond Stian Jenssen 

- Smitteverninstruks 

- Sjekkliste renhold 

Referat: 

Alle haller er i utgangspunktet stengt, men det åpnes for bruk vist de følger 

smittevernsinstruksen. Alle særgruppene har satt seg inn i smittevernsinstruksen for sin gren. 

Kommunen har lagt seg på en streng linje. Vist smittevernsinstruksen ikke blir fulgt blir det 

stengt.  

 

 

https://www.facebook.com/morten.kjonso


Sak 16/20 Fordeling av halltid med Trond Stian Jenssen  

Referat: 

Det er ikke tatt noen valg med tanke på leiepriser. Ingen skal begynne å trene før kommunen 

gir godkjenning.   

 

 

Sak 17/20 Gjennomgang av referat fra styremøte den 05.08.2020 

Referat: 

• Kolvereidil.no har 20 mailadresser pr. i dag som er med i prisen. 

Det koster 200,- + mva for 50 stk og 350,- +mva for 100 stk pr. år. 

Særgruppene rapporterer tilbake til leder hvilke e-postadresser de 

vil ha. Det ble vedtatt på møtet at tittel skulle komme først og 

særgruppenavn etterpå. F. eks: lederfotball@kolvereidil.no 

• KIL underskriver avtale med Horvereid og Nakling grunneierlag 

slik at de kan kjøre opp skiløyper fra Åneset til Valvatnet og fra 

Åneset til Sandnesenget. 

• Politiattest skal vises nestleder i hovedlaget når det er nye 

trenere/instruktører/styremedlemmer. Leder har vært i kontakt med 

politiet for å få klarhet i reglene rundt politiattest og politiet var klar 

på at så lenge en person var i idrettslaget uten opphold trenger en 

ikke å fornye politiattesten. Ny politiattest kan kreves vist en person 

har opphold fra idrettslaget på over 1 år og kommer tilbake. 

- Kolvereid  

 

 

Sak 18/20 Internett tilkobling i KIL Bua 

Referat: 

Banekomiteen ønsker kameraovervåking rundt banene. Banekomiteen får fullmakt til å 

innhente pris på overvåkingsutstyr. Banekomiteen sjekker om pris for å få internett i KIL-

Bua. 

 

 

Sak 19/20 Alarm i KIL Bua 

Referat: 

Videoovervåking og alarm - Banekomiteen sjekker muligheter. 

 

Sak 20/20 Rekruttering av Nye/gamle medlemmer til KIL 

- Hvilke tiltak han vi sette i verk 

- Koble inn politikere, Folkehelse kordinator?  

Referat 

Jente forfallet er stort innen fotball og håndball. Forslag: Jente evnet, kun for jenter for å få 

prøve flere idretter. Særgruppene tar saken med tilbake til sine styrer og diskuterer om det er 

noen tiltak deres særgruppe kan iverksette for å gjøre deres særidrett mer attraktiv. Leder i 

hovedlaget tar kontakt med helse koordinatoren i kommunen og hører om hun har noe å bidra 

med i saken. 

 

 

 

 

 

mailto:lederfotball@kolvereidil.no


Sak 21/20 Organisering av KIL  

Referat: 

Arbeidsgruppen blir bestående av: 

- Leder: Stig Tommy Jenssen 

- Kasserer: Geirid Holm 

- Leder håndball: Line Fallmyr 

- Leder Ski Jonas Gartland 

 

Arbeidsgruppen skal se på muligheter for hvilke grep som kan taks for å gjøre KIL til en mer 

effektiv klubb med mindre arbeidsmengde på særgruppene. 

 

 

Sak 22/20 Eventuelt 

 

• Akebakken – Eies av opplysningsvesenetsfond og leies av Kolvereid idrettslag. 

Statusen pr. i dag er at bakken må ryddes for trær før den kan tas i bruk. Ingen av 

særgruppene har kapasitet til å ta på seg jobben pr. i dag. 

• Det kom opp flere punkter under eventuelt, disse ble ikke snakket noe om, men 

kommer opp som egne saker på neste styremøte. 

 

 

Runde rundt bordet. – Utsatt til neste møte 

 


