
Møtereferat 
  

 
Møtetidspunkt: Tirsdag 17.08.2021 kl 17:30, NTS-bygget 

 
Møte nr.02-2021/2022 

 
Følgende er innkalte: 

Hovedlaget: Stig Tommy Jenssen Idrettsskolen:  
Hovedlaget: Martin Kjøglum Badmintongruppa: Helge Hanssen 
Hovedlaget: Geirid Holm Fotballgruppa: Anne Laugen  
Hovedlaget: Morten Kjønsø  Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes 
Hovedlaget: Trude Laukvik  Håndballgruppa: Petter Lysfjord  
Hovedlaget vara:  Svømmegruppa: Kristian Melgård 
  Trimgruppa:  
  Skigruppa:  
  Orienteringsgruppa:  
  Turngruppa: Anne Kjersti Sørnmo 

 

Emne : Styremøte hovedlaget  
 
 

 
Sak 05-21/22 Oppstart etter sommerferien 
 
Badminton har hatt treninger hele året 
Fotball hadde 25 skolestartere på trening før sommerferien.  
Friidrett har hatt litt roligere sommer, er i gang etter hvert. Follalunken arrangeres 
12.september.  
Handball starter etter høstferien – prøver å rekruttere flest mulig.  
Svømming – venter på vann i bassenget – A-gruppe starter først. Første styremøte med nytt 
styre i august. Sesong starter etter høstferie og varer til påske.  
Turn oppstart midt i september. Eldste turnere (fra 8.klasse) fra Rørvik er invitert hit for å 
være med på trening.  
 
 
Sak 06-21/22 Oppstart i nyhallen 
 
Nærøysund Kommune tar over hallen 13.september. 
 
Svømmegruppa kan bruke egne trenere til badevakter så fremt de er sertifisert for bassenget.  
Slik det ser ut nå vil det bli offentlig bading 4 dager i uka. Svømmegruppa kan gjennomføre 
trening selv om det er offentlig bading.  
Nærøysund Kommune har ansatt egen svømmetrener. 
Litt usikker når basishallen er klar.  
 
Kommunens representant oppfordres til å lage retningslinjer for bruk/oppstart av hallen.  
 



Særgruppene kan forvente økning i medlemstallet på grunnlag av ny og bedre hall. Alle må 
forberede seg og legge til rette for dette.  
 
 
 
Sak 07-21/22 Parken ved Nærøysund Arena 
 
Nærøysund Kommune har engasjert arkitekt for å tegne uteområdet ved nyhallen mot 
Kirkåsen.  
Det er kommet to forslag til skisser.  
Skissene ble framlagt for styret. Planen mangler arena for kasteøvelser for friidrettsgruppa. 
KIL Friidrett har to utøvere som er tatt ut til kretslag så det er viktig med gode 
treningsarenaer. Idrettslaget skriver brev til kommunen med konstruktive tilbakemeldinger.  
 
Forslag til vedtak:  
Stig Tommy og Brynjulf skriver et brev til Nærøysund kommune med idrettslagets synspunkt 
til de forelagte skissene.  
 
 
 
 
Sak 08-21/22 Eventuelt. 
 
Kunstgressbanen 
En enorm innsats er lagt ned for å få til kunstgressbanen. Idrettslaget ønsker å påskjønne 
ivrige dugnadsarbeidere med å betale en middag. ‘ 
Geirid koordinerer dette.  
 
Kolvereiddagene 
Alle særgruppene må snakke i sine styremøter for å høre om interessen for å delta på \dugnad 
på Kolvereiddagene. Det er generelt vanskelig å få folk til å stille på dugnad.  
Vi tar årets dager til etterretning og tar med oss forbedringsmuligheter til neste år.  
 
Liv og røre v/Ytringen 
Stig Tommy ble invitert til Ytringen for å komme med ideer til aktiviteter som kan 
livestreames med kommentatorer. Sjakkturnering er nettopp gjennomført på samme måte.  
Idrettslaget kan være med å arrangere mens Ytringen står for sendinger, annonsering og 
sponsorer. Stig Tommy bringer ideer tilbake til Ytringen.  
 
Allidrett for voksne 
Finnes lite tilbud for voksne som ikke er i så god form. Kan idrettslaget legge til rette for en 
slik aktivitet? F.eks en type sportsmix for voksne. Særgruppene stiller seg positiv til å hjelpe 
til.  
 
Førstehjelpskurs 
Fotballgruppa skal arrangere førstehjelpskurs i løpet av høsten. De andre særgruppene 
inviteres til å delta.  
 
Abonnement på Mine Gjester.no 
Idrettslaget har abonnement på gjesteregistrering ifbm arrangement og korona.  



Geirid legger ut informasjon slik at de andre særgruppene kan bruke dette.  
 
Politiattest 
En del trenere og ledere har ikke fremlagt politiattest. Martin organiserer og legger ut 
informasjon slik at alle ledere som skal vise dette blir informert.  
 
 
 
 
 


