IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Møtereferat hovedstyremøte: 15. juni 2017
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Per Olav Mikalsen
Thea Solvold Hammeren
Tron Vedul Tronstad

Kari Skagen Aas
Anne Grete Nyborg
Ann Cathrin Fossum

Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge Tron Vedul
for at alle som må ha politiattest
Tronstad
har det. Alle avdelingene sender
oversikt over personer som skal
ha attest til Tron Vedul Tronstad.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og Kasserer i
alle avdelingene skal lage årshjul. hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
15-12 Undersøke hvordan vi kan legge
Tron Vedul
ut årshjul på hjemmesiden.
Tronstad
16-05 Rollebeskrivelser: Alle
Lederne i alle
avdelingene må få laget en kort
avdelingene
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
16-16 Ny kopieringsavtale/printer
Kjell Olav Einarsve
17-02
17-03

17-04
17-05

17-06
17-07

Flytte kunstgressandelene til
fotballavd. på hjemmesida
Personer til jubiléarrangement:
Alle avdelingene finner én person
som kan være med i
planleggingen.
Fanebærer – 17. mai
Lagerrom – Rydding. Alle
avdelingene går gjennom sine
lagerrom og kaster ting som kan
kastes.
4H – Lagerbehov. Finne ut hva 4H
har behov for.
Minihåndball inn i idrettsskolen.
Undersøke om de minste lagene
kan få tilbud om håndball

Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig

Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte

Kjell Olav Einarsve
Lederne i alle
avdelingene

Før 17. mai
Før sommeren

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Marte Tiller

Neste
hovedstyremøte
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gjennom idrettsskolen i stedet for
håndballgruppa.
14-11: Godt i gang med innsamlingen, men har begynt å purre. Spesielt fotball må få
dette på plass siden det er de som har størst aktivitet i sommerhalvåret. Videreføres.
15-10: Vi er som smått i gang. Videreføres.
15-12: Det jobbes med en kalender på hjemmesida som skal brukes som årshjul.
Videreføres.
16-05: Vi har begynt å få inn noen beskrivelser. Videreføres.
16-16: Levanger kommune har åpnet for at vi kan kopiere hos dem hvis vi har noen som
jobber på rådhuset. Per Olav er i samkommunen og kan muligens hjelpe til. Ellers har
Guro Vedul Tronstad kontor på rådhuset og kan være aktuell ansvarsperson. Det kan
være snakk om 10-12 kopieringsjobber i løpet av året. Tron nevner dette for Guro.
Videreføres
17-02: Gjennomført. Avsluttes.
17-03: Ingen personer er på plass. Ski, håndball og friidrett var ikke på møtet. Vi må få
en gruppe på plass før sommeren. Alle avdelingene får fram til 26. juni på å finne en
person hver. Videreføres.
17-04: Asbjørn Anderssen bar fanen. Avsluttes.
17-05: Kjell Olav og Anne Grete har begynt å se på rotet. Håndball må blant annet gjøre
en ryddejobb. Friidretten må flytte sitt ut i boden ute. Hyllene som står ved trappa skal
flyttes inn på fotpleierommet. Avdelingene får frist fram til 26. juni på å rydde.
Videreføres.
17-06: 4H ønsker lagerplass, og denne kan være ute. Vi foreslår at de får dele boden med
17. mai-komiteen. Dette må avklares med 17. mai-komiteen. Avsluttes.
17-07: Friidrett var ikke på møtet. Videreføres.
Sak 2) Godkjenne møtereferat fra 4. mai 2017.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferat fra 4. mai 2017 godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 3) Korpsspilling
Info: Korpset spilte i ballbingen samtidig som det var fotballtrening på kunstgressbanen
i går. Det gjorde at fotballtreningen stoppet helt opp. Dette må tenkes på i forbindelse
treningshall. Det kommer ikke til å fungere! Dette må spilles inn til kommunen.
Kan vi foreslå at idrettslaget dekker kostnadene for å øve i samfunnshuset? Det er snakk
om omtrent 16 000,- per år.
Kommentarer: Torje Munkeby er en forkjemper for å få korpset inn i den nye hallen,
men dette kommer til å sperre av en hel kveld i uka der man ikke kan gjøre andre
aktiviteter.
Forslag: Kjell Olav Einarsve tar dette punktet opp med kommunen.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Eventuelt
a. Treningstrapp
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Info: Det er flere i bygda som ønsker å få bygd treningstrapp. Kan baksida av
samfunnshuset brukes til dette? 50 trinn er ca. 10 høydemeter. Finansiering må
ordnes. Lokale tippemidler kan være mulig å søke på.
Kommentarer: Ingen
Forslag. Tron Vedul Tronstad undersøker litt om plassering ved samfunnshuset
og vurderer dette opp mot opprusting av skiløypa slik at man kan løpe i den.
Vedtak: Godkjent
b. Meråker sommereventyr
Info: Det er mange barn som ønsker å være med på sommereventyret, men det er
kostbart (ca. 5000 kroner). Skiavd. dekker noen av utgiftene for noen som skal
delta i sommer. Kan de andre avdelingene vurdere en lignende løsning?
Kommentarer: Dette må være et tilbud som blir tilbudt til alle. Slik det har vært
nå er det noen som har fått tilbud, mens andre ikke har fått hørt noe. Det er
uheldig.
Forslag: Vi tar dette opp når alle avdelingene er på plass, og vi avklarer dette før
neste sommer.
Vedtak: Godkjent
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det. Alle avdelingene sender
oversikt over personer som skal
ha attest til Tron Vedul Tronstad.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
15-12
16-05

16-16
17-03

17-05

Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
Rollebeskrivelser: Alle
avdelingene må få laget en kort
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
Ny kopieringsavtale/printer.
Undersøke om vi kan få til
kopiering gjennom kommunen.
Personer til jubiléarrangement:
Alle avdelingene finner én person
som kan være med i
planleggingen.
Lagerrom – Rydding. Alle
avdelingene går gjennom sine
lagerrom og kaster ting som kan

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Kasserer i
hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve
+ Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Neste
hovedstyremøte

Lederne i alle
avdelingene

26. juni

Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.

26. juni
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17-07

17-08
17-09

kastes.
Minihåndball inn i idrettsskolen.
Undersøke om de minste lagene
kan få tilbud om håndball
gjennom idrettsskolen i stedet for
håndballgruppa.
Treningstrapp – Undersøke
muligheter
Meråker sommereventyr –
Avklare om det skal tilbys
økonomisk kompensasjon for
barn som ønsker å være med der.

Respekt
Samhold
Trivsel

Marte Tiller

Neste
hovedstyremøte

Tron Vedul
Tronstad
Kjell Olav Einarsve

Neste
hovedstyremøte
Sommeren 2018

