Møtereferat
Møtetidspunkt: Onsdag 06.10.2021 kl 17:30, Nærøysund Arena Møte nr.03-2021/2022

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

Emne

Stig Tommy Jenssen
Martin Kjøglum
Geirid Holm
Trude Laukvik

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

Erik Måøy
Brynjulf Flasnes
Petter Lysfjord
Kristian Melgård
Kirsti Mauseth Sætran

Anne Kjersti Sørnmo

: Styremøte hovedlaget

Sak 09-21/22 Riving av Nærøyhallen
Idrettslaget får 10.000kr for å tømme idrettshallen. Dette må gjøres før søndag 10.10.2021.
Badmintongruppa tar denne jobben. De koordinerer alt med Nærøysund Kommune.
Kolvereid skole skal også tømmes. Dette må skje innen 25.10.2021.
Det tilbys kr 300 for hver arbeidet time for personer over 18 år. 150kr for personer mellom
13-17år. Alle grupper kan delta. Martin organiserer med tildeling av dager og tidspunkt.
Det vil bli plassert ut containere ved inngangene på begge sider av skolen. Hvis det er
gjenstander som ikke skal kastes skal disse være godt merket.
Alt av interiør som er fastmontert skal være igjen.
Sak 10-21/22 Erfaring nyhall
Badmintongruppa og handballgruppa er strålende fornøyd. Anlegget er tipp topp. Resten av
særgruppene har ikke kommet i gang enda.
Sak 11-21/22 Fordeling av halltid – gjennomgang før oppstart etter høstferien
Svømmegruppa v/Kristian har vært i møte med kommunen vedrørende tildeling av treningstid
i svømmehallen. Han redegjorde for hva som ble lagt vekt på i forbindelse med valgene som
ble tatt. Følgende punkter er vektlagt ved tildeling av tid i svømmehall:
- samhandling på tvers av kommunegrenser og idrett/kultur.

-

kommunen ønsker å ha åpent annenhver dag her på Rørvik og Kolvereid. Det er
offentlig bading på Kolvereid tirsdag, torsdag, fredag og lørdag. Rørvik har offentlig
bading mandag, onsdag, fredag og eventuelt lørdag.
Offentlig bading er et frisklivstilbud, her skal man treffe de som ikke er med i aktiv
idrett fra før av. Det er derfor greit at offentlig bading skjer på dager med mye annen
aktivitet i kommunen.
Utgangspunktet er at unge skal kunne delta på to aktiviteter, gjerne et kulturtilbud og
et idrettstilbud
Unge skal slippe å ta valg. Bedre å la de litt eldre ta valg der aktiviteter er på samme
tidspunkt.
Trenerens tilgjengelighet skal ikke hensyntas mest
Svømmegruppa kan ha organisert trening mandag, onsdag og søndag.

Guide for prioritering av treningstider/øvingstidspunkt v/Kristian
1. Småbarn (1-3 kl) prioriteres slik at særidrettene ikke kolliderer. Turn, håndball,
svømming, etc., som favner bredt, skal ikke ha like treningstider
2. for å bidra til mangfold, skal annen, ikke-idrettslig aktivitet, som korps, drill,
kor, dans, etc., skal ha prioritet framfor punkt 1.
3. Treneres begrensing på tidspunkter, må i mindre grad prioriteres. Trenere må
heller tilpasse seg punkt 1 og 2. Kabalene vil ellers ikke gå opp.

Treningstidene i hallen har to utfordringer
-

Handballgruppa og badminton har trening samtidig. Dette løses med at de tar en halv
hallflate hver.
Friidrett og badminton har trening samtidig på søndag. Dette løses med at friidrett
starter en time senere og får en halv hallflate. Badminton har da en time først med hele
hallen hvor de yngste spillerne har trening.

Styreleder for handball skal sjekke om det er mulighet for å få flyttet handballtreningene der
dette krasjer med svømmetreningene.
Sak 12-21/22 Brukermøte med Trond Stian – informasjon om det nye bookingsystemet
Bookup.no
Trond Stian Jenssen fra Nærøysund kommune presenterte det nye bookingsystemet for hallen
som etter hvert vil bli lansert. (bookup.no) Her må hver særgruppe inn å booke hallen til sine
aktiviteter.
Det vil bli muligheter til å booke deler av hallen, garderober, møterom osv. Idrettslaget vil ha
førsterett for booking av hallen. Ledige tidsrom kan bookes av hvem som helst.
Ved booking må det signeres med BankID for å bekrefte at man har lest og forstått
branninstruksen, utleiereglementet, instruks ved bruk av utstyr, ordensreglement og
betingelser og vilkår.
Den som signerer har da alt ansvar.
Kommunen gir en frist på når særgruppene skal legge inn treningstidene.

Svømmehallen overtas av kommunen førstkommende fredag, det samme gjelder utstyr i
basishallen.
Styret i KIL fikk en flott omvisning i nyhallen.

Sak 13-21/22 Eventuelt
Hoopit
Alle særgrupper må bruke denne aktivt. Del gjerne informasjon fra treningene på gruppene i
Hoopit.
Vara til styret
Er personer i arbeidsutvalget forhindret fra å delta på styremøtet skal det kalles inn vara.
Representanter fra særgruppene ordner egen vararepresentant hvis de selv ikke kan stille.
Søknad om grasrotmidler fra friidretten til kastebur
KIL har mottatt søknad fra KIL Friidrett om en støtte på kr 30 000 til kastebur i Nærøysund
Arena. Totalpris kr 90 000 pluss mva. KIL Friidrett har ikke mottatt støtte fra grasrotfondet i
perioden 2009-2020. KIL har i dag grasrotmidler på ca 100 000kr.
Vedtak:
Søknad enstemmig innvilget. KIL Friidrett mottar 30 000kr i støtte til kastebur fra
grasrotmidlene i KIL.
Bambusa
Stig Tommy Jenssen har fått en henvendelse vedrørende forespørsel om salg av sokker
gjennom idrettslaget. Idrettslaget får halve inntekten. Sokkene virket gode og solide. Det ble
referert til tidligere problemer med salg av sokker i fotballgruppa slik at det var en del skepsis
til dette prosjektet.
Stig Tommy får mer informasjon og særgruppene tar betenkningstid.
Temaplan for kultur, idrett og friluftsliv i Nærøysund Kommune
I forslaget til temaplanen for kultur, idrett og friluftsliv i Nærøysund kommune ser KIL i
anleggsoversikten at friidrettsanlegg på Kolvereid ikke tatt med. Friidretten på Kolvereid har i
mange år hatt dårlige treningsforhold. KIL vil sende et innspill til kommunen og be om at
friidrettsanlegg på Kolvereid prioriteres i anleggsoversikten.
Vedtak:
Leder i hovedlaget og leder i friidrettsgruppa sender innspill til kommunen på planforslaget.
Åpning av hallen
Alle særgruppene begynner å tenke på hva vi kan bidra til ved den offisielle åpningen av
Nærøysund Arena.
Dato for åpning annonseres så fort det er kjent.

Sak 14- 21/22 Runde rundt bordet
Badminton
Godt i gang i nyhallen. Nye medlemmer kommer til hver uke.
Det er planlagt stevner.
Turn
Er i gang med registrering av medlemmer. Fire trenere har vært på veldig inspirerende kurs på
Steinkjer sist helg. Gleder seg vanvittig til å få begynne å bruke basishallen.
Svømming
Planlegger sesong og legger trenerkabal. Jobber opp mot forbundet på tips/hjelp til en
eventuell endring av gruppestruktur i svømmegruppa.
Trimgruppa
Her jobbes det for å få til gangbrua til Skihytta.
Handball
Kick-off sist søndag. Trenerkabalen er vanskelig å løse. Mangler trenerressurser. Eldste
guttegruppen mangler trener. Nytt styre som jobber seg sammen.
Friidrett
Pause etter UM. Starter opp etter høstferien.
Litt lav rekruttering på breddesiden.
Sportsmix
Ungdomsskoleelever i gang etter høstferien.
Støtte fra Gjensidigestiftelsen skal brukes til å kjøpe inn utstyr. Ungdommen har selv vært
med og ønsket seg utstyr. Med større hall ser de muligheten til å utføre flere idretter samtidig,
noe som gjør tilbudet enda mer attraktivt.
Skatepark
Full gang. Folk kommer fra Betongpark som skal se på området og komme med endelig
tegninger og prisantydninger.
Fått tildelt 850 kvadrat på området på asfaltområdet bak gamle idrettshallen.
Info fra kasserer
Regnskap som skal føres av NTS bør leveres inn i november. NTS har ikke kapasitet til å føre
noe i januar.

