
Møtereferat 
  

 

Møtetidspunkt: Torsdag 22.04.202021Møtested: NTS kl. 

19.00. 

 

Møte nr.6/2021 

 

Følgende er innkalte: 
Hovedlaget: Stig Tommy Jenssen Idrettsskolen: 

 

Hovedlaget: Anne Mette Ø Eliassen  Badmintongruppa: Meldt forfall 

Hovedlaget: Morten Kjønsø – Meldt forfall  Fotballgruppa: Lars Inge Lauritsen 

Hovedlaget: Geirid E. Holm Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes 

Hovedlaget: 
 

Håndballgruppa: Petter Lysfjord 

Hovedlaget vara: Leif Inge Solberg Teams Svømmegruppa: Ikke Møtt 

  Trimgruppa: Heidi Klingen Teams 

  Skigruppa: Jonas Gartland 
  Orienteringsgruppa: 

 

  Turngruppa: Anne Kjersti Sørnmo 

 

Emne : Styremøte hovedlaget  

 

 

 
 

Sak 51/21 Lys på kunstgressbanen når det ikke er ordinær trening. 

Referat: Hovedlaget er innstilt på å beholde lys på utenom ordinær trening hvis det er 

aktivitet som tilsier dette. Sjekk med anleggskomite om man kan sette på timer 

for å redusere lysstyrke etter ordinær trening. 

 

Sak 52/21 Temaplan Kultur Idrett og friluftsliv 

Referat: Stig Tommy informerte: Hvis det skal søkes om spillemidler på prosjekter fra 

særgruppene må dette inn i kommunens 4-års plan.  

KIL må sette en prioriteringsliste over prosjektene som meldes inn fra 

særgruppene.  

 

 

Sak 53/21 Bild deling på internett 

Referat: Stig Tommy informerte: Hoopit jobber med den løsning for foreldre samtykke 

ved billeddeling på sosiale medier. Dette er noe vi ønsker velkommen. 

 

 

Sak 54/21  Når en særgruppe mangler kasserer 

Referat: Kasserer jobben må koordineres innad i særgruppen. 

NTS har sagt seg villig til å ta på seg regnskapet for særgrupper som selv har 

utfordringer med bilagsføring. Øvrige arbeidsoppgaver som kasserer har i 

særgruppen må kasserer selv utføre. 

 

  

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


Sak 55/21  Låneopptak i forbindelse med kunstgressbanen 

Referat: Geirid Informerer: Ved opptak av lån må dette vedtas på årsmøte. Dvs at det 

trengs et vedtak i forbindelse med utskifting av kunstgressdekke. 

 Saken er meldt inn som sak på årsmøtet. 

 

Sak 56/21 Låneopptak i forbindelse med innkjøp av utstyr til basishall – Turngruppa 

Referat: Turngruppa har blitt utfordret til å selv skaffe utstyr for ca 1,2 mil til basishall. 

Lite sponsorbidrag pr. nå.  

 Turngruppa skal i dialog med kommunen for løsning på dekking av kostnader.  

Det oppfordres til å ta opp spørsmål om tapt reklameinntekter i hallene for 

særgruppene i åpen spørretime i kommunestyremøte. 

Heidi Klingen utformer spørsmål til Idrettsrådet om hvordan kommunen har 

tenkt utgifter/inntekter i forbindelse med innkjøp av utstyr, drift og inntekter 

etc. 

Hvis det fortsatt er mye utestående ønsker turngruppa å ta opp lån for innkjøp 

av utstyr. 

Vedtak: 

Styremøtet er positiv til at turngruppa fremmer forslag om å ta opp lån på 

Årsmøtet 

 

Sak 57/21  Forberedelse til Årsmøte. 

Referat: Har til nå fått inn nødvendige papirer fra 4 særgrupper, resterende får frist til 

mandag 26/4-21 kl 15:00. 

 Regnskap ønskes som et dokument og organisasjonsplan i et annet dokument. 

Hovedlaget gjennomgår egen organisasjonsplan i teamsmøte 

 

Sak 58/21 Uttalelse ang. riving av Nærøyhallen 

Kommunen ønsker en uttalelse fra oss i forbindelse med oppstart av riving 

av gammel hall. 

Eneste særgruppe som hadde innvendinger var Badminton ønsker at 

gammel hall får stå til ny hall taes i bruk. 

Alternativt at gammel hall kan brukes til de har fått gjennomført sitt 

stevne 1 august. 

 

Vedtak: KIL har ingen innvendinger på når kommunen starter riving, så 

fremt kommunen er behjelpelig med mellomlagring av utstyr i 

mellomperioden. 

   

 

 

Eventuelt 

- Treningsarena for friidrett – Friidrettsgruppen etterlyser hjelp fra kommunen på å 

finne område for trening, Erstatningsanlegg. Det er ønskelig at idrettslaget tar dette 

videre med kommunen. 

- Innsatspris 2020 

En del kandidater ble nevnt i starten av møtet og diskutert under eventuelt, vi står igjen 

med en kandidat som mottar innsatsprisen. 

  



- Overvåking av Kil-bua: 

Geirid og Leif Inge sa seg inhabil i saken og var ikke med i avstemming om hvilket 

system vi skal gå for 

 

- Internett: det er innhentet tilbud fra 2 leverandører (Telenor og NTE fiber)  

Det ble vedtatt at vi avventer til etter nyhall er tatt i bruk og vi ser mulighetene for å 

koble seg på nettverk der. 

 

 

- Friskus 

Stig Tommy informererte om Friskus og oppfordret særgruppene  til å registrere sine 

aktiviteter på friskus. 

 

- Søknad på grasrotmidler fra fotballdommer avdelingen. 

Det søkes om kr 15 000,- for nye dommerdrakter for dommerne da designet på 

draktene er endret i år. Se forøvrig søknad. 

Vedtak: Søknaden innvilges 

 


