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Møtereferat hovedstyremøte: 31. august 2017
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Kjersti Husby
Marte Tiller
Thea Solvold Hammeren
Tron Vedul Tronstad

Anne Grete Nyborg
Karin Nordaune Arentz
Franck Ude
Ann Cathrin Fossum

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 15. juni 2017 har blitt sendt ut for gjennomlesning.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferatet godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) 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
Undersøke om vi kan få til
+ Tron Vedul
kopiering gjennom kommunen.
Tronstad
17-03 Personer til jubiléarrangement:
Lederne i alle
Alle avdelingene finner én person avdelingene
som kan være med i
planleggingen.
17-05 Lagerrom – Rydding. Alle
Lederne i alle
avdelingene går gjennom sine
avdelingene
lagerrom og kaster ting som kan

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig

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

26. juni
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kastes.
17-07 Minihåndball inn i idrettsskolen.
Marte Tiller
Neste
Undersøke om de minste lagene
hovedstyremøte
kan få tilbud om håndball
gjennom idrettsskolen i stedet for
håndballgruppa.
17-08 Treningstrapp – Undersøke
Tron Vedul
Neste
muligheter
Tronstad
hovedstyremøte
17-09 Meråker sommereventyr –
Kjell Olav Einarsve
Sommeren 2018
Avklare om det skal tilbys
økonomisk kompensasjon for
barn som ønsker å være med der.
14-11: Fotballavd. har blitt purret og mange har ordnet attest. Fortsatt mangler det fra
18 trenere. Videreføres.
15-10: Ingenting gjort. Videreføres.
15-12: Kalender fra Thore Jenssen
16-05: Ingenting gjort. Videreføres.
16-16: Rådhuset i Levanger kommune har tatt på seg kopiering for idrettslaget. Alf
Magnar Reberg har tatt på seg oppgaven, så ser vi hvordan det går. Avsluttes
17-03: 110-årsjubileetarrangementet har kokt litt bort i grøten. Det er veldig mange
arrangement i høst, så i stedet blir det kake-feiring på grendakampene og gratis
hamburgere under Stokkvola Duathlon. Avsluttes
17-05: Det er mye der som ”ingen” vet hvem som eier. Friidrett, fotball og håndball har
sett gjennom og tatt sitt. Anne Grete kaller inn til et siste skippertak for å få ryddet
ferdig. Videreføres.
17-07: Vi ordner informasjonsskrivet og ser hvordan oppslutningen er. Hvis det er få
interesserte i minihåndball tas det inn i idrettsskolen. Videreføres.
17-08: Det er ikke aktuelt å sette opp trapp nedenfor samfunnshuset. Avsluttes.
17-09: Skiavdelingen dekte 1500 kroner for deltakere som ønsket å være med der i år.
Skal vi ha en felles enighet om vi skal dekke for alle som ønsker å være med.
Avdelingene tar det opp i styrene sine. Videreføres.
Sak 3) Eventuelt
a. Idrettshall
Info: Kommunen leter etter prosjektleder. De har behov for en ekstern person.
Møtet kommunen hadde planlagt i september blir trolig forsinket. Det er
signalisert at korpset skal inn i skolen. Skytterlaget ønsker inn med 15meterbane. Det er usikkert hvordan det skal gjøres rent praktisk.
b. Arrangement:
Info: Det skal arrangeres en god del arrangement i høst. Grendakamper,
knøtteturnering, 3v3-turnering, og Stokkvola Duathlon. Mye aktivitet. Det er bra,
men det sliter på dugnadsfolket.
c. T-skjorte: 110-årsjubileum
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Info: Skal vi trykke opp noen t-skjorter i forbindelse med 110-årsjubileeet.
Friidretten har diskutert og mener dette kan gis gratis ut til de som starter på
allidrett/idrettsskole. Vi kan lokke med at alle som begynner på idrettsskolen får
en gratis t-skjorte. Ønsker alle de andre avdelingene også å være med? Vi unngår
reklame på disse t-skjortene. Vi trykker 57 på ryggen for å gi Åsbyggen noe å
tenke på. 110 år kan stå under logoen.
Forslag: Friidretten organiserer og betaler for skjortene til alle som starter på
idrettsskolen. Kjell Olav blir med og organiserer.
Vedtak: Godkjent
d. Treningssenteret:
Info: De hadde møte på mandag og de skal gå over til å fakturere én gang i året (i
januar). Det vil gjøre jobben med å kreve inn betaling mye enklere.
e. Six-summit-tour
Info: 27 stykker startet på turen, som dessverre ble avbrutt pga. skodde. Sola
kom tilbake etter at de kom ned, så de tok en tur til Fongen i stedet. Alle var
likevel enig i at det var en fin tur. Neste tur går til Kluken.
f. Skiavd.
Info: Sesongen er i gang. Treninger og Stokkvola Duathlon er første arrangement.
Det skal organiseres treninger gjennom Levanger Ski også.
g. Kasserer:
Info: Alle avdelingene har blitt bedt om å levere halv-årsregnskap til
regnskapskontoret. Siden regnskapsførerne ikke har mast, antas at alle har gjort
jobben sin.
h. Friidrett:
Info: Det var avslutning på Åsen-karusellen i dag. Ikke veldig stort oppmøte på
siste løp, men generelt har det vært bra oppmøte i år. St.Olavs-loppet har også
blitt evaluert. Det ble gjort noen tabber som skal ryddes opp i til neste år.
Generelt har det kommet mye gode tilbakemeldinger. Idrettsskolen blir neste
aktivitet.
i. Fotball:
Info: Grendakamper og knøtteturnering arrangeres i helga. Nytt av året er at
fotballstyret ikke arrangerer. J12 har fått hovedansvaret for helga. Det har vært
noe misnøye rundt dette, men det har vært nødvendig for å få folk inn i
fotballstyret. Styret har ikke kapasitet til å gjøre alt. Det har for øvrig vært savnet
noe mer involvering fra styret. Dette har ikke vært bevisst fra styret, men de ble
ikke invitert til innledende møter. 3v3-turnering skal være 17. september.
Sportslig var det en suksess i fjor, og vi håper at det blir det i år også. Det håpes
også på at det blir bedre økonomisk.
j.

Håndball:
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Info: Lag er påmeldt seriespill. Infoskriv er underveis. Det har blitt misforståelse
med treningstid i Frostahallen. En e-post kom ikke fram dit den skulle og all
halltid har blitt tildelt andre. Det jobbes med saken for å få fikset dette.
k. Treningstid i gymsalen
Info: Det er behov for å fordele treningstider i gymsalen. Alle avdelingene som
ønsker treningstid sender ønsker til Tron Vedul Tronstad.
l. LevaFro-avtale.
Info: LevaFro har kommet fram med en kopieringsavtale. Siden vi har fått
kopiering i kommunen har vi ikke behov for dette lenger. Skal vi begrense oss til
én leverandør av trykking eller skal vi ha fleksibilitet? Vi tar opp saken igjen
senere.
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

17-05

17-07

17-09

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

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.
Lagerrom – Rydding. Alle
Anne Grete Nyborg
avdelingene går gjennom sine
lagerrom og kaster ting som kan
kastes.
Minihåndball inn i idrettsskolen.
Marte Tiller
Undersøke om de minste lagene
kan få tilbud om håndball
gjennom idrettsskolen i stedet for
håndballgruppa.
Meråker sommereventyr –
Kjell Olav Einarsve
Avklare om det skal tilbys
økonomisk kompensasjon for
barn som ønsker å være med der.

Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Så fort sommulig

Neste
hovedstyremøte

Sommeren 2018
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110-årsjubileums-t-skjorter til de
som starter på idrettskolen.
Treningstid i gymsalen – Alle
avdelingene må melde inn behov
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Friidrett + Kjell Olav Innen idrettsskolen
Einarsve
starter opp.
Tron Vedul
Så fort som mulig
Tronstad

