Møtereferat
Møtetidspunkt: Torsdag 09.12.2021 kl 18:00, NTS Bygget

Møte nr.04-2021/2022

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

Stig Tommy Jenssen
Martin Kjøglum
Geirid Holm
Morten Kjønsø
Trude Laukvik

T = Teams

Emne

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

Erik Måøy
Anne Laugen (T)
Brynjulf Flasnes (T)
Petter Lysfjord (T)
Kenneth Haug
Jonas Gartland
Anne Kjersti Sørnmo (T)

: Styremøte hovedlaget

Sak 15-21/22
Bambusa - Presentasjon av Anne Lena Høsøien
Klubbdeal – dugnad og sponsorsamarbeid.
Salg av pakker med sokker. Salgspris på 200kr, 100kr går til idrettslaget.
Unisex størrelse, 38-45 på høye
Bambus er antibakteriell, fuktabsorberende. Produsert i Kina og er miljøsertifisert.
Fri retur på varer som ikke blir solgt
Faktura betales når varene er solgt
Kvalitetsgaranti på produktene – får tilsendt nye produkter hvis det reklameres.
Fri frakt
Et forslag er at hvert familie vil motta 1 familiepakke vår og høst. Denne pakken inneholder 5
pakker med sokker til kr 200,00. (Vi sjekker med Hoopit om de klarer å gi oss svar på hvor
mange familier som er registrert)
Den økonomiske gevinsten kan f.eks fordeles på registrerte medlemmer i de ulike
særgruppene (samme som LAN midlene fordeles)
Alle særgruppene tar dette videre opp i sine styrer.
Endelig vedtak skjer på det årlige møtet i idrettslaget til våren.

Sak 16-21/22
Holdning til dugnad. Forslag til tiltak.
Grunnen til dette blir tatt opp er at det i forbindelse med Kolvereiddagene ble annonsert en
mulighet til å ta festvaker for å tjene dugnadspenger. Ingen særgrupper hadde ønske om å ta
dugnaden.
Vi ser det er enklere å få folk til å stille på dugnader som går direkte på lagsnivå.
Dugnader som barna kan delta på selv er enklere å gjennomføre enn f.eks Kolvereiddagene
der foreldrene må stille som vakt.
Rutine ved henvendelse om dugnad til hovedstyret.
- Hovedstyret legger ut informasjon om dugnaden. Det legges en tidsfrist der
særgruppene skal melde inn sin interesse.
- I de tilfeller hvor ingen av særgruppene kan stille, melder hovedstyret tilbake at vi
ikke kan stille.
- I de tilfeller flere lag ønsker å delta på dugnaden, deles dette på de som er interesserte.
Hvis det er særgrupper/lag som ikke ønsker å delta når det er flere som skal delta på
dugnaden meldes dette inn til hovedstyret innen en gitt tidsfrist.
- I de tilfeller hvor f.eks to grupper innad fra samme særgruppe, samt en annen
særgruppe tar dugnaden sammen, deles dette i antall lag/grupper, ikke i antall
særgrupper.
Sak 17-21/22
Bruk av KD penger 25.000,Forslag:
1. Bruke pengene til å oppruste KIL bua slik at møterommet blir oppgradert med smart
TV og eventuelt annet utstyr slik at det er mulig å gjennomføre alle typer møter der.
2. Skal vi ta KD pengene og fordele til særgruppene etter medlemmer som stilte til
dugnad?
Stemming foretatt.
Det ble vedtatt at pengene fordeles til særgruppene etter antall vakter som stilte til
dugnad.
Det ble samtidig diskutert om en opprusting av KIL bua kan skje likevel ved å finne en annen
finansieringsform. Styret var enstemmig i at dette er et godt forslag. Det legges inn i
budsjettet for 2022.

Sak 18-21/22
Bruk av nyhall.
- Kjøreregler for bytte mellom treninger

Klokka i hallen bestemmer tidspunkt. Når klokken i hallen viser at treningen er slutt
skal hallen være ryddet og være klar for neste trening.
- Lån av utstyr
Mye av utstyret som er i basishallen eies av turngruppa. Hvem har ansvaret hvis noe
blir ødelagt?
- Lover/regler ved bruk av utstyr.
Hvilke retningslinjer gjelder når du booker hallen i privat regi?
- Merking av garderober herrer / damer.
Kan oppstå uheldige situasjoner når garderobene ikke er merket.
- ønske om klokke i basishallen
- inngangspartiet er kaos.
Stig Tommy tar opp disse punktene med Stine på kommunen.
Kontaktperson ved feil på låsesystem/tekniske problemer i nyhallen: Stine Barstad
Holm.

Sak 19-21/22
Hvilke tiltak kan vi sette inn mtp klubben verdier.
- Fair play
- sanksjoner
- Hvem /hva vil vi være utad i lokalsamfunnet.
MOT og verdisett i KIL
Fotballen har en utfordring når det gjelder munnbruk, rasisme, antydning til mobbing. Dette
er medlemmer i klubben som gjerne går i klubbklær.
Fotballen har deltatt på seminar i Trondheim vedrørende Fair Play. Det er mange saker som
meldes inn vedrørende vold, trusler osv. Trøndelag er en av delene i landet som har flest saker
meldt inn.
Styret i fotballgruppa har ønske om å starte et holdningsarbeid i tidlig alder. Dette kan f.eks
være følgende tiltak:
- delta i foreldremøter ved oppstart av nye kull
- besøke skolen
- nå flest mulig, tidligst mulig
Viktig at idrettslaget har et felles sanksjonsreglement.
Vedtak:
Det utarbeides et forslag til sportsplan og sanksjoner for hele idrettslaget som legges
fram for det årlige møtet.
Anne Laugen lager et forslag som de ulike særgruppene får tilsendt i god tid før møtet.

Eventuelt
Fotballgruppa la frem et ønske om et felles møte tidlig på året for å se på fordeling av
treningstid. Et ønske om å samle ikke bare idrettslagets grupper, men også invitere
kulturskole, korps, osv slik at vi kan prøve å tilpasse oss best mulig til hverandre. Vi er alle
avhengig av de samme barna.

