
Møtereferat 
  

 
Møtetidspunkt: Tirsdag 25.05.2021 kl 19:30, NTS-bygget 

 
Møte nr.01-2021/2022 

 
Følgende er innkalte: 

Hovedlaget: Stig Tommy Jenssen Idrettsskolen:  
Hovedlaget: Martin Kjøglum Badmintongruppa: Frode Sellevold 
Hovedlaget: Geirid Holm Fotballgruppa: Anne Laugen (T) 
Hovedlaget: Morten Kjønsø (T) Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes 
Hovedlaget: Trude Laukvik  Håndballgruppa: Ida F. Svendsen (T) 
Hovedlaget vara: Margareth Haug Svømmegruppa: Kristian Melgård 
  Trimgruppa:  
  Skigruppa:  
  Orienteringsgruppa:  
 (T)= Teams Turngruppa: Anne Kjersti Sørnmo (T) 

 

Emne : Styremøte hovedlaget  
 
 

 
Sak 01-21/22 Ny idrettshall 
 
Nærøysund Kommune v/Trond Stian Jenssen innkaller alle ledere i særgruppene til et felles 
møte. Rørvik og Kolvereid Idrettslag samt ordfører. Her vil det da snakkes om hvordan drifta 
av de nye hallene blir. Her blir det mulighet for å stille alle slags spørsmål. Kommunen vil 
gjerne ha spørsmål på forhånd slik at de kan forberede seg litt. Stig Tommy lager en lenke på 
facebook der spørsmålene kan legges inn. Vi deler inn i hovedhall, basishall og svømmehall.  
Hallen skal være ferdig til skolestart.  
 
 
Sak 02-21/22 Rydding av søppel fra brannstasjon til Bjørkneset  
  
KIL er blitt kontaktet av Lars Fredrik Mørch om idrettslaget kan hjelpe til med å rydde ved 
veien fra brannstasjon til Bjørkneset mot betaling. Kolvereid Vel har også sagt seg villig til å 
bidra. Svømmegruppa sier de er positive hvis det kommer en vurdering om sikkerheten da det 
er snakk om ulent og bratt terreng. Alle særgruppene er enig i dette.   
Stig Tommy tar kontakt med Mørch og sier at idrettslaget er positive. Saken legges deretter ut 
på facebook for videre behandling.  
 
 
Sak 03-21/22 Søknad om grasmotmidler 
 
Skateparken søker om 25 000 i midler til egenkapital for å komme i mål med søknad om 
spillemidler til skateparken. Søknaden innvilges.   
 
 



Sak 04-21/22 Eventuelt. 
 
Tilskuddsportalen 
Nærøysund Kommune har vedtatt at idrettslaget ikke lenger skal ha tilgang til 
tilskuddsportalen. KIL har gjennom tidene mottatt midler etter søknader gjennom denne 
portalen. Geirid har prøvd å sende mail for å spørre hvorfor vi ikke skal ha tilgang men ikke 
fått svar. Vi tar saken videre i Idrettsrådet.  
 
Årsmøte i Idrettsrådet 
Geirid Holm stiller som representant for arbeidsutvalget. I tillegg stiller hver særgruppe med 
en representant.  
Mandag 31.05.2021 kl 18.00 
 
Kursinstruktører basishallen 
Er det noen interesse i særgruppene om kursing for bruk av apparater i basishallen?  
Sjekk ut i særgruppene om det er noe interesse og Anne Kjersti jobber videre med dette.  
 
 
Viktig at arbeidsutvalget melder fra om forfall til møter da vi har mulighet til å kalle inn vara.  
 
 
 
 
 


