
Møtereferat 
  

 
Møtetidspunkt: Tirsdag 15.03.2022 kl 18:00, NTS Bygget 

 
Møte nr.05-2021/2022 

 
Følgende er innkalte: 

Hovedlaget: Stig Tommy Jenssen Idrettsskolen:  
Hovedlaget: Martin Kjøglum Badmintongruppa: Fred Moen 
Hovedlaget: Geirid Holm Fotballgruppa: Anne Laugen  
Hovedlaget: Morten Kjønsø Friidrettsgruppa: Brynjulf Flasnes  
Hovedlaget: Trude Laukvik  Håndballgruppa: Petter Lysfjord 
Hovedlaget vara:  Svømmegruppa: Kenneth Haug  
  Trimgruppa: Eldar Øie 
  Skigruppa:  
  Orienteringsgruppa:  
 T = Teams Turngruppa: Anne Kjersti Sørnmo  (T) 

 

Emne : Styremøte hovedlaget  
 
 

 
Sak 20-21/22  
 
Søknad om grasrotmidler 
Det er kommet en søknad fra trimgruppa. De søker om kr 30 000,00 til dekning av utgifter til 
forprosjektering av vei fra utløpet av Korsnesvannet og til skihytta. Totale prosjektkostnader 
på ca 1,5 mill. Byggingen må skje av profesjonelle.  
 
Forslag til vedtak: Trimgruppa får 30.000kr av grasrotmidlene til dekking av 
forprosjektkostnader. Enstemmig vedtatt.  
  
 
Sak 21-21/22  
 
Bambusa 
Forslag fra Stig Tommy: Salg av sokker på hovedlagsnivå. Inntektene deles etter modell som 
LAM midler. Settes opp en Bambusa-komitee.  
 
Forslag fra Geirid: La de særgruppene som har lyst til å ta det, så blir inntektene delt på de 
som selger.   
 
Forslag:  
Hovedlaget skal ikke stå for salg av Babusa. Enstemmig vedtatt.  
 
De særgruppene som er interessert tar kontakt med Stig Tommy i løpet av uke 12 og får 
videresendt kontaktinformasjon til Bambusa.  
  



 
Sak 22-21/22 
 
Anne Laugen informerte om hvordan fotballgruppa har jobbet for å bedre 
holdninger/språkbruk blant medlemmene. Det gjennomføres time out for spillere som bruker 
ord som ikke står i den norske ordboka. Det er et ønske i hele idrettslaget om at dette blir en 
fast regel slik at medlemmer, uansett særgruppe, får samme konsekvens for dette.  
I organisasjonsplanen til Kolvereid Idrettslag tilføyes følgende:  
«Idrettslaget skal jobbe aktivt for å oppnå nulltoleranse for ufint språkbruk.»  
 
 
Sak 23-21/22  
Forberedelse til årsmøte 
Gjennomgang av dokumentasjon til årsmøte.  
 
 
Sak 24-21/22  
 
Mulig samarbeid med Rørvik – info/ideer 
 
Trond Stian har fått henvendelse fra Rørvik Idrettslag om vi skal finne på noe i lag.  
 
Idrettslaget stiller seg positiv til et samarbeid med Rørvik.  
 
 
Sak 25-21/22 
 
Trond Stian – Nærøysund arena bruker innspill  
 
Trond Stian Jenssen stilte fra Nærøysund kommune for å informere litt om status i 
Nærøysund Arena og få tilbakemelding om hvordan idrettslaget føler at ting fungerer i hallen.  
 
Hærverk 
Det skjer en del hærverk på dag og ettermiddagstid. Har idrettslaget et forslag?  
Må vi stenge ytterdører?   
Alle må si fra hvis de oppdager hærverk.  
Hallene stenges klokka 9.  
Siste treningsgruppe sjekker at hallen er tømt og stenger 
Garderobene må være låst  
Hærverk blir politianmeldt  
 
Følgene forslag kom opp som mulige tiltak for å forhindre hærverk i hallen:  
 

1. Siste laget som har trening sjekker at hallen er tømt 
2. Foreldrevakter 

 
 

Tilbakemelding på nyhallen fra idrettslaget:  
- Skohyller kommer på plass om ca 4 uker.  
- Handball mangler baller 



- Handikapparkering må merkes bedre. Når det er snø vises ikke merkingen.  
- Friidrettsgruppa ønsker kastebur 
- Ved leie av basishallen må det gå klart frem at det trengs instruktørkurs for å 

benytte seg av forskjellige apparater.  
- Hjulene på handballmålene faller av 

 
Feil på utstyr i idrettshallen og andre feil kan registreres på nærøysund.kommune.no 
 
Nærøysund kommune har egen teknisk vakt som kan kontaktes ved store feil. Telefonnummer 
kommer opp i idrettshallen.  
 
Stiger i bassenget.  
Nærøysund kommune hevder at stigene ikke er levert ihht spesifikasjon. Det foregår en sak 
opp mot leverandør.  
 
Merking av garderober 
Bjørn Design kommer i løpet av uka og starter med merking av garderober 
 
 
Presentasjon av uteområde ved hall og skole 
 
Trond Stian presenterte skissen for uteområdet ved skolen og idrettshallen.  
 
Følgende områder prioriteres i trinn I:  

- Parkeringsplass 
- Uteområde skole 
- Skatepark 

 
 
Det er fortsatt mulig å komme med tilbakemeldinger til endringer på skissen. Med fra til 
Trond Stian så fort som mulig.  
Innspill som kom under møtet. 

- Flytte volleyballbanen nærmere skolen 
- Endre utforming på løpebane. Tar mye av gressareal som kan brukes til 

kasteøvelser i friidrett.  
- Fotballgruppa ser for seg å ha en 3-er bane stående fast oppmonert på grøntareal.  

 
 
 
 


