Møtereferat
Møtetidspunkt: Torsdag 01.09.2022 kl 18:00, Nærøysund Arena Møte nr.01-2022/2023

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

Emne

Stig Tommy Jenssen
Martin Kjøglum
Geirid Holm
Lasse Berg
Trude Laukvik

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

Markus Måøy
Anne Laugen
Brynjulf Flasnes
Ida Fjukstad Svendsen
Kenneth Haug
Heidi Klingen
Geir Lauten /Egil Solstad
Anne Kjersti Sørnmo

: Styremøte hovedlaget

Orientering rundt bordet:
Turngruppa
Gjennomført styremøte og trenermøte. Starter treningen neste uke.
Nytt for året er voksenturn som starter opp.
Trim
Merking av løyper. Gjennomfører møtet med kommunen og Kolvereid Vel. Det er et ønske å
merke gamle stier på Kolvereid.
Prosjektet med adkomst til Skihytta står litt i stampe, men det jobbes med det.
Ski
Litt stille på sommeren. Holder på med litt vedlikehold i lysløypa. Jobber med forbedring av
parkeringsmuligheter.
Svømming
Utfordring å få folk til å sitte i styret.
Har sendt ut påmelding for svømmetrening med frist 12.09.2022. Gjennomfører
foreldremøtet. Blir mer fokus på ferdigheter
Handball
Utfordring å få folk til å sitte i styret.
Handballsesongen starter med et kick-off etter høstferien. Kolvereid stiller herrelag. Det blir
også mosjonslag med kun trening.
Badminton
Fokus på rekruttering. Starter med treninger i dag.

Friidrett
Nærmer seg slutten på sesongen. Mangler anlegg og ser det er vanskelig å rekruttere nye
medlemmer. NM for 12 og 13 åringer kommende helg.
Sportsmix
Starter uka etter høstferien.

Sak 1-22/23 KIL 100år
KIL 100år i 2023
Sturla Nordbø har tatt på seg å skrive om idrettslaget gjennom de siste 25 årene. Han har
tidligere skrevet om de første 75 årene.
Stig Tommy tar kontakt med Sturla om hva han ønsker av hjelp til å gjennomføre
bokskrivingen.
Forlag til vedtak:
Hver særgruppe plukker ut en person som skal være med i arrangementskomiteen til KIL
100år.
Enstemmig vedtatt.

Sak 2-22/23 E-sport
E-sport ble presentert under Kolvereiddagene med veldig godt resultat. Kommunen er
interessert i gaming ifbm ungdomsklubb, skolen er interessert, kulturskole og idrettslaget er
interessert. Kommunen er veldig positiv og det søkes om penger. Idrettsrådet er positiv til
forslaget.
Det er et forslag om å benytte møterom i idrettshallen til dette prosjektet.
Det jobbes godt i lokalmiljøet for å komme i gang med dette.
Forslag til vedtak:
Kolvereid Idrettslag stiller seg positiv til E-sport som en egen særgruppe.
Enstemmig vedtatt.
Sak 3 22/23 Bolig og fritidsmesse
Den 16.-18. september arrangeres SMN Cup, samtidig som det er fritidsmesse og Sopinfestival.
For å kunne gjennomføre bolig og fritidsmesse er de avhengig av hjelp fra idrettslaget.
- Rigging
- Drift av kafeteria
- Loddsalg – messetyven
- Parkering

Stig Tommy sjekker nærmere med Lars Fredric Mørch om detaljer.
Sak 4-22/23 Paraidrettsarrangement 07.09.2022
Nærøysund kommune har tatt kontakt med leder i idrettslaget da ingen fra Kolvereid
Idrettslag har meldt seg på arrangementet Paraidrettsarrangement klokka 17.00-19.00.
Arrangementet skal gi råd og veiledning til hvordan inkludere personer med handikap i
idretten.
Det er ønske om at en person fra hver særgruppe deltar.
Sak 5 22/23 Hovedsponsorer
Avtalen med hovedsponsorene har gått ut. Leder har forlenget avtalen med Ytringen.
Følgende hovedsponsorer eksisterer i dag:
Sentrum Campus
Moen
Coop
SMN
Styret tar kontakt med sponsorene.
Sak 6 22/23 Sykkelløp
Leder i idrettslaget har blitt kontaktet med forespørsel/ønske om å arrangere sykkelløpet «Den
lille styrkeprøven». Tar opp saken til våren.
Sak 7 22/23 Eventuelt – lys kunstgressbane
Lysene på banen står på uten at det er folk tilstede.
Trenere oppfordres til å slå av lyset når treningen i over.
Banekomiteen utfordres til å finne løsning på dette.
Sak 8 22/23 Eventuelt – lagerplass ved kunstgressbanen
Fotballgruppa har kjøpt inn traller med baner og må ha en plass å lagre dette. Det finnes en
container som kanskje kan benyttes.

