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Møtereferat hovedstyremøte: 2. juni 2015
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Ann Cathrin Fossum
Katrine Selven
Kjersti Husby
Tron Vedul Tronstad

Stine Berg
Anton Bryhn
Marta Myhr
Torbjørn Nyborg

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat.
Kommentarer: Ingen
Forlag: Møtereferat fra 7. april 2015 godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge Gaute Evenhus
for at alle som må ha politiattest
har det.
14-19 Oppfriskningskurs for
Tron Vedul
hjemmesideredaktører: Prøve på Tronstad
nytt.
14-31 Undersøke pris og løsninger
Friidrettsavdelinga
rundt bankterminal
v/Anton Bryhn
15-01 Avklare lysløype-saken med
Kjell Olav Einarsve
bygdeallmenningen.
15-03 Medlemsregistrering: Sørge for å Tron Vedul
få orden på KlubbAdmin og lage
Tronstad
informasjon om løsningen som
medlemmene skal få via
hjemmesida.
15-06 Gruppe for klesinnkjøp: Høre
Kjell Olav Einarsve
med initiativtakerne om de er
villige til å danne denne gruppa.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og Kasserer i
alle avdelingene skal lage årshjul. hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
15-11 Sørge for at lysarmatur og
Kjell Olav Einarsve
varmepumpe blir kjøpt inn i
henhold til vedtak i sak 3.
15-12 Legge ut årshjulet for hovedlaget Tron Vedul
ut på hjemmesiden
Tronstad

Frist
Fortløpende
Så fort som mulig
Neste
hovedstyremøte
Så fort som mulig
Før våren kommer

Neste
hovedstyremøte
I løpet av 2015

Så fort som mulig
Så fort som mulig
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15-13

Sørge for at duskene blir festet
Torbjørn Nyborg
17. mai 2015
nederst på fanen.
15-14 Vurdere om det skal strøs
Torbjørn Nyborg
Neste
subbus/singel utenfor
hovedstyremøte
klubbhuset
14-11: Gaute var ikke på møtet. Videreføres
14-19: Ikke gjennomført. Er det ønske fra lederne om at vi gjennomfører dette før
sommeren? Svar fra ledere: Vi venter til etter sommerferien. Videreføres.
14-31: Bankterminal har kommet, men er ikke testet. Tar ikke mastercard. Avsluttes.
15-01: Ingenting gjort. Videreføres.
15-03: Godt i gang, men vi er ikke i mål. Jobber videre med saken. Videreføres.
15-06: Klesinnkjøpsgruppe er i gang. Sponseansvarlige er også kontaktet, men ingenting
er avklart. Dette tas opp som egen sak når det er mer konkret. Avsluttes.
15-10: Lite er gjort, men alle er enige om at dette må gjøres. Alle lederne oppfordres til å
lage årshjul som kan være til hjelp for å holde oversikt over hvilke arrangement vi har,
når de ulike dugnadene skal gjennomføres og når viktige innrapporteringssaker må
være utført. Videreføres.
15-11: Lysarmatur og varmepumpe er installert. Ledninger og kontakter til prosjektor
lagt opp. Utmerket utført. Avsluttes.
15-12: Det er undersøkt litt rundt muligheten for å få excel-grafikken inn på
hjemmesiden. Dette er litt komplisert å få til. En enkel løsning er å lage en figur som vi
linker til. Videreføres.
15-13: Syersken var ikke enig i løsningsforslaget og ville ikke gjøre jobben. Det ble prøvd
med borrelås på nederste del av fanen, men det var ingen suksess. Må forbedres til neste
år. Videreføres.
15-14: Dette har ikke blitt gjennomført. Nå er det vanndam foran døra til
treningssenteret. Noe må gjøres. Stine Berg undersøker om det er mulig å få hjelp fra
gravemaskin som skal gjøre en gravejobb i Åsenfjorden. Videreføres.
Sak 3) Klubbhuset
Info: Garderobene er ikke fikset og det må gjøres noe. Fotballavdelingen har tatt på seg
jobben, men det går sakte.
Kommentarer: Leder i fotballavdelingen var ikke tilstede, så vi kunne ikke gå gjennom
saken. Vi må få fortgang i dette. I verste fall får vi leie noen for å gjøre jobben.
Sak 4) Kunstgress/Grusbane
Info: Muntlige avtaler er gjort med flere aktører. NTE om belysning, Unisport har gitt
tilbud på gress, og Brende på grunnarbeidet. Norconsult har kommet med tilbud på
planering som er dyrere enn anslaget siden de vil ta bort 50 cm mot 30 cm i anslaget,
men siden vi ikke trenger isolasjon blir noe av ekstrakostnaden spart inn der.
Massedeponi blir vest for grusbanen. Trond Roar Almlid ønsker også masse. Noe går til
Stallmyra også. Det er ikke inngått skriftlig avtale med kommunen enda, men saken er
behandlet i formannskapet i Levanger kommune.
Stallmyra skal også dreneres. Dette skulle egentlig vært i gang nå, men det er ikke
startet. Mye nedbør kan være en årsak. Det må være gjennomført før man begynner å
fylle masse der.

IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Sak 5) Nytt styre i ski- og håndballavdelinga.
Info: Jostein Øien er ny leder i skiavdelinga og Martha Myhr er ny leder i
håndballavdelinga.
Kommentar: Håndballavdelinga må sørge for å få kasserer. Kurs blir gjennomført med
Kjell Stokkan når alle kassererne er på plass.
Halvårsregnskap skal leveres i august, så vi må sørge for at alle er i gang før det.
Forslag: Marta Myhr sørger for å få utnevnt kasserer i håndballavdelinga. Katrine
Selven undersøker kursing med Kjell Stokkan og informerer avdelingene når dette er
klart. Må gjennomføres før sommerferien.
Vedtak: Godkjent
Sak 6) Eventuelt
a. Det er et problem med låsing av dører i klubbhuset. Nå er det mulig å gå
gjennom hele klubbhuset hvis man har kode til døra til treningssenteret. En
mulighet er å installere lås med ”kopp” på døra mellom treningssenteret og
møterommet. Da vil det være mulig å bruke døra som nødutgang, men den er
ikke åpen for alminnelig ferdsel.
b. Hyller i friidrettsrommet
Det er behov for hyller i rommet der friidrett har utstyret sitt.
Kommentar: Friidrett kan ta over boden utenfor klubbhuset. Denne har egen
lås og er mye bedre enn rommet innendørs.
Forslag: Friidrett ser på boden og vurderer om de kan bruke denne.
Vedtak: Godkjent
c. Regnskap
Halvårsregnskap ønskes av Kjell Stokkan, og flere avdelinger ser nytte av
dette. Det er litt lite oversikt over regnskapene til avdelingene sånn som det
er i dag. Halvårsregnskap vil sørge for at man kan gjøre justeringer hvis man
er ute å kjøre.
Forslag: Alle avdelinger sørger for å levere halvårsregnskap. Kurs for alle
kasserere blir gjennomført før sommeren (se sak 5).
Vedtak: Godkjent
d. Budsjett Treningssenteret
Treningssenteret la fram budsjett for 2015.
Det er blant annet ønske om å legge nytt gulv i andre etasje etter at flere
vegger er fjernet. Tilbud på 30 000 er kommet, men flere tilbud skal hentes
inn for sammenligning. Det er også et ønske fra medlemmene om å kjøpe inn
nytt utstyr. Det kan være aktuelt å fjerne vegger i 1. etasje for å få plassert ut
nytt utstyr.
Kommentar: Lønnsutgifter til renholder må rapporteres inn.
Hvis vegger skal tas bort, må bærekonstruksjonene kontrolleres.
Forslag: Budsjettet godkjennes, men konstruksjonsendringer i klubbhuset
må kontrolleres før de gjennomføres.
Vedtak: Godkjent
e. Avlesing av strøm
Det er ikke system for avlesing av strøm i idrettslaget. Vi må sørge for å få i
gang rutiner for avlesing.
Flomlys på grusbanen kan avsluttes.

IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Forslag: Katrine Selven sørger for å avslutte belysningen på grusbanen. Hun
går også gjennom målernummer og sørger for at vi kommer i gang med
avlesing. Treningssenteret kan blant annet lese av selv og rapportere inn til
kasserer.
Vedtak: Godkjent
f. Aktivisering av ungdom mellom 13 og 19 år
Info:
Vi må prøve å få aktivisert flere ungdommer i aldersgruppen 13 til 19 år. Det
er generelt stort frafall i disse årsklassene. Dette er også et fokusområdet fra
kretsen og pengestøtte kan søkes om til gode forslag.
Treningssenteret er en attraktiv plass som kan brukes flittigere for å få inn
ungdom. Unge voksne bør også lokkes. Kan vi tenke ut noe smart?
Skal idrettsskolen endre fokus eller fungerer det bra i dag? Burde de ha med
mer friidrett? Det er stort frafall av unger fra og med tredje klasse. Kan vi
gjøre noe for å gjøre idrettsskolen mer attraktiv? Burde vi undersøke hva
ungene ønsker? Spørreundersøkelse kan være en mulighet.
Vi må få tak i gode trenere uansett hva vi finner på. Det er alfa omega for å få
et godt tilbud for ungene. Anton Bryhn undersøker litt mer friidrettskretsen
angående trenere som kan benyttes til idrettsskolen.
Fellesbrosjyre, lignende som den som ble laget i fjor, må sendes ut når de nye
førsteklassingene er i gang. Her må det stå informasjon om de ulike tilbudene
idrettslaget har fra alle avdelingene. Da er det lett for familiene å få oversikt.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det.
14-19 Oppfriskningskurs for
hjemmesideredaktører: Prøve på
nytt.
15-01 Avklare lysløype-saken med
bygdeallmenningen.
15-03 Medlemsregistrering: Sørge for å
få orden på KlubbAdmin og lage
informasjon om løsningen som
medlemmene skal få via
hjemmesida.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
15-12
15-13

Legge ut årshjulet for hovedlaget
ut på hjemmesiden
Sørge for at duskene blir festet
nederst på fanen.

Ansvarlig
Gaute Evenhus

Frist
Fortløpende

Tron Vedul
Tronstad

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad

Før våren kommer

Kasserer i
hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
Tron Vedul
Tronstad
Torbjørn Nyborg

I løpet av 2015
(tar opp saken på
neste
hovedstyremøte)
Så fort som mulig
17. mai 2016
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15-14
15-15
15-16
15-17

15-18

Undersøke om det kan strøs
subbus/singel utenfor
klubbhuset
Kasserer i håndballavdelinga
Sørge for kassererkurs for alle
kasserere
Sørge for å få i gang system for
avlesing av strøm
Stoppe flombelysningen på
grusbanen.
Lage fellesbrosjyre som skal
sendes ut med skoleelevene når
skolen starter etter
sommerferien.
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Stine Berg

Neste
hovedstyremøte

Marta Myhr
Katrine Selven

8. juni
Før sommerferien

Katrine Selven

Så fort som mulig

Lederne i alle
avdelingene med
Anton Bryhn som
koordinator

Innen skolestart
etter sommerferien.

