Møtereferat
Møtetidspunkt: Mandag 07.11.2022 kl 19:45, Nærøysund Arena Møte nr.03-2022/2023

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
Anne Laugen
Brynjulf Flasnes
Sindre Sørhaug
Marianne Dille
Cathrine Wendelbo
Anne Kjersti Sørnmo

: Styremøte hovedlaget

Sak 9-22/23 E-sport Kolvereid IL
Presentasjon ved Turid Hatling Finne, Ludvig Finne, Geir Vidar Nubdal og Jonny
Neerland.
Under Kolvereiddagene ble det gjennomført ei E-sport bu som ble en veldig stor suksess.
Hvorfor e-sport i Kolvereid Idrettslag?
21% ungdommer i Nærøysund er ensomme
86% av ungdom gamer
Stort frafall i idrettsaktiviteter
EG-Arena
Rom i idrettshallen som kan benyttes av ulike aktører:
- E-sport/gaming
- Ungdomssklubb
- Åpen for familier på lørdager?
- Valgfag på skolen
- Kulturskoletilbud
E-sport
En trening kan være 45 minutt med trening på en spesiell aksjon i et spill, og 30 minutter med
allidrett. All E-sport trening skal kombineres med fysisk trening.
Delmål 1
Innhente kunnskap
Søknad om midler

Delmål 2
Bygging av planverk. Aldersgrense, spill, trenere, osv.
Delmål 3
Kjøpe inn utstyr
Delmål 4
Oppstart Q2 2023
Forslag til vedtak:
Gruppen heter E-sport Njord i organisasjonskartet i Kolvereid Idrettslag. E-sport kan benytte
logo og navn som de ønsker.
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
Sak 10-22/22 Skohyller i gangen
Det bes om at skohyller benyttes på alle fritidsaktiviteter.
Klær henges opp i garderoben.
Sak 11-22/23 Booking av hallen
Neste år skal det gjennomføres et møte der alle bookinger blir gjort. I år skulle dette gjøres av
hver enkelt særgruppe, erfaringer sier at vi gjør dette på et felles møte neste år.
Ønske fra fotball er å registrere også i Hoopit ved registrering av aktivitet.
Sak 12-22/23 Informasjon treningstider
Det er ønske om informasjon om treningstider i hallen. Stig Tommy snakker med Trond Stian
om eventuelt en Tv/Info skjerm.
Sak 13-22/23 Avtale med Ytringen
Ytringen ønsker å videreformidle samarbeidet. Avtalen gjelder til en av partene sier opp
avtalen. Ytringen ønsker å sitte i KIL 100års komiteen.
Campus ønsker også å fortsette som sponsor. De skulle komme tilbake til oss.
COOP kunne ikke bidra i år. Vi må komme tilbake til de i januar.

Sak 14-22/23 KIL 100år
Alle særgrupper skulle finne et navn til en «100års komite»
Navn må være på plass innen 27.november, første møte gjennomføres mandag 5.desember kl
18.00, Nærøysund Arena.
Sak 15-22/23 Rekruttering
Fotball har meldt på damelag. 30 møtte på informasjonsmøte.
Turn har etablert voksenturn, 44 deltar.
Handball har frafall. Har ikke fått dispensasjon for 5 spillere og må trekke J12 og G12.
Ski har slitt med lite snø som gir dårlig rekruttering. Lysløyperenn flyttes fra onsdag til
torsdag i håp om å få med flere.
Svømming har god rekruttering i yngre klasser, frafall i eldre klasser.
Friidrett har lite rekruttering. Kan skyldes mangel på
Sportsmix hadde over 40 deltakere sist fredag.
Forslag om foreldremøte for foreldre på ungdomsskolen. Vise seg frem og promotere
idrettslaget i idrettshallen med et møte og omvisning. Få foreldrene til de største medlemmene
på banen.
Oppsummering: Svømming og handball har kanskje de største utfordringene på de over 12år.
Handball har vært på rekrutteringsmøte. De får også besøk av kretsen neste uke for hjelp til
rekruttering.
Sak 16-22/23 Lys og strøm fotballbane og lysløypa
Vi må ta stilling til om lyset skal være påslått på fotballbanen. Kan det være en mulighet å ha
de påslått to kvelder i uka.
Skigruppa ønsker at lysene skal være på når det er snø.
Lag og forening kan søke om strømstøtte.
Skigruppa og fotballgruppa avgjør hvor vidt lysene skal være på eller ikke.
Sak 17-22/23 Trenerattest
Alle trenere må ta en trenerattest.
Sak 18-22/23 Eventuelt
Søknad på grasrotmidler.
E-sport søker om 10 000kr i støtte til studietur til Verdal E-sportklubb for å innhente
kunnskap og inspirasjon til E-sport klubb her.
Styret foreslår å innvilge søknaden.
Enstemmig vedtatt .

