Referat for Styremøte i
Hovedlaget
Møtetidspunkt: Torsdag 15.10.2020
Møtested: NTS kl. 18.00.

Møte nr.3/2020

Følgende er innkalte:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:
Hovedlaget:

Emne

Sak 23/20
Referat:

Stig Tommy Jenssen
Anne Mette Ø Eliassen
Morten Kjønsø – Ikke møtt
Geirid E. Holm
Leif Inge Solberg – meldt forfall

Idrettsskolen:
Badmintongruppa:
Fotballgruppa:
Friidrettsgruppa:
Håndballgruppa:
Svømmegruppa:
Trimgruppa:
Skigruppa:
Orienteringsgruppa:
Turngruppa:

Kristine Sverdrup
Erik Måøy – Ikke møtt
Anne Laugen – Pr. tlf
Brynjulf Flasnes
Line Fallmyr
Kristian Melgård – Ikke møtt
Otto Haug – Ikke møtt
Jonas Gartland – Meldt forfall
Lars Aardal – Ikke møtt
Eirin Kristiansen

: Styremøte hovedlaget

Gjennomgang fra styremøte 25.08.2020

Sak 24/20
Runde rundt bordet
Referat:
Friidrett:
Avslutter utesesongen, 1mnd pause før begynner inne.
Planlegger 3 innendørs stevner i vinter.
Turn:
Startet opp uken før høstferien, minus barnegruppen
Allidrett:
Orientering fra denne uken. Foreldrene tar treningene. Varierende oppmøte.
Fotball:
Sesongen er nesten ferdig. Planlegger sesongavslutning på stadion.
Grasrottrenerkurs pågår, litt lite påmelding.
Håndball:
Oppstart denne uken. Serie for aldersbestemt. Cup barn 10 år neste helg. For
ca. 100 barn. Sammenslåing med Rørvik – damelaget.

Sak 25/20
Referat:
Utsatt

Hoppbakken

Sak 26/20
Felles kursing i bruk av basishallen
Referat:
Vært i kontakt med leder idrett i kommunen og han sa vi måtte avvente til nærmere
informasjon.

Sak 27/20
Felles polisy angående innkreving av treningsavgifter
Referat:
- Barn får prøve seg 3 ganger får medlemskap i KIL.
- Fakturering så tidlig som mulig.
- Ved mangel full betaling purring så inkasso.
- Vist det er noen seniorer som ikke betaler blir det sendt inn til inkasso også blir det
spillenekt
Sak 28/20
Innkjøpsavtale med Coop – se på andre alternativ
Referat:
- Viktig å få inn frukt/grønt avtale
- Det skal forhandles med Coop – Først.
Sak 29/20
Samarbeid med K-Sport
Referat:
- Faktura trøbbel
- Klager på utvalg
- Hummel – dårlig utvalg, dårlig kvalitet
- Dialog møte (dette ble avholdt den 21.10.2020 – All videre kommunikasjon tas
med Kristine hun er klubbansvarlig)
Sak 30/20
Ute området rundt Nærøysund Arena
Referat
- Friidrettsgruppa ønsker Friidretten tilbake til Sentrum. Det ble presentert ett anlegg
sør for hallen.
- Friidretten jobber videre med saken.
Sak 31/20
Hoopit – Fremtidsrettet klubbverktøy
Referat:
- Styre går for å få en demo på Teams på neste styremøte.
Sak 32/20
Status på Epostadresse @kolvereidil.no
Referat:
- Det er ønskelig at alle særgruppene tar i bruk sine epostadresser så snart som
mulig, men siste frist er satt til 31.12.2020
Sak 33/20
Eventuelt
Referat:
- Håndball søkte om 9330,- i grasrotmidler – Innvilget
- Kunstgressbane: KIL ser på andre alternativ an granulat, Orkanger bruker kork og
kokos. Det blir en studietur tid når det passer for flest mulig brukere av banen.
- Kommunen ønsker at det skal være en som er ansvarlig for tippemiddelsøknadene
til KIL. – Kasserer i hovedlaget tar denne oppgaven
- Kommunen utfordrer KIL til å se på muligheten for å drifte offentlig bading. Dette
pga. MVA. komp. Dette gjelder både investeringer og drift. Leder i hovedlaget og
leder i Svømmegruppa har vært på oppfølgingsmøte når det gjelder denne saken.
Vi venter på tall fra kommunen før vi kan se nærmere på saken.

