IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Møtereferat hovedstyremøte: 15. september 2015
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Anton Bryhn
Marta Myhr
Katrine Selven

Jostein Øien
Gaute Evenhus
Lovise Hovdal
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) 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.
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.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og Kasserer i
alle avdelingene skal lage årshjul. hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
15-12 Legge ut årshjulet for hovedlaget Tron Vedul
ut på hjemmesiden
Tronstad
15-13 Sørge for at duskene blir festet
Torbjørn Nyborg
nederst på fanen.
15-14 Undersøke om det kan strøs
Stine Berg
subbus/singel utenfor
klubbhuset
15-15 Kasserer i håndballavdelinga
Marta Myhr
15-16 Sørge for kassererkurs for alle
Katrine Selven
kasserere
15-17 Sørge for å få i gang system for
Katrine Selven
avlesing av strøm
Stoppe flombelysningen på
grusbanen.
15-18 Lage fellesbrosjyre som skal
Lederne i alle
sendes ut med skoleelevene når
avdelingene med

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

I løpet av 2015
(tar opp saken på
neste
hovedstyremøte)
Så fort som mulig
17. mai 2016
Neste
hovedstyremøte
8. juni
Før sommerferien
Så fort som mulig

Innen skolestart
etter sommerferien.
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skolen starter etter
Anton Bryhn som
sommerferien.
koordinator
14-11: Vi legger ut signert skjema på hjemmesiden som alle som skal ha politiattest kan
skrive ut for å legge ved digital søknad. Alle som gjør dette skal så gå til Gaute Evenhus
for å vise fram attesten. Dette MÅ vi få orden på. Alle ledere må sørge for at alle som skal
ha attest har det. Videreføres.
14-19: Vi prøver å få til et kurs i uke 40. Invitasjon sendes ut på e-post. Videreføres.
15-01: Ingenting gjort. Videreføres.
15-03: Informasjon sendt ut, og alle medlemmer som ikke hadde betalt fikk tilsendt
faktura. Ny raptus må gjennomføres for å få utnyttet systemet til fulle. Alle kassererne
bør få kurs i systemet. Videreføres.
15-10 og 12: Tron Vedul Tronstad undersøker muligheter for å få ut et fint årshjul på
hjemmesida. Videreføres.
15-13: Torbjørn var ikke tilstede. Videreføres.
15-14: Det ble strødd. Avsluttes.
15-15: Lene Grenne er kasserer i håndball. Avsluttes.
15-16: Kassererkurs gjennomført. Avsluttes.
15-17: Se egen sak. Avsluttes.
15-18: Se egen sak. Avsluttes.
Sak 2) Friidrett
Info: Det har kommet henvendelser angående avlyste friidrettsarrangement. Det ble
blant annet reagert på at det ble skyldt på manglende bemanning.
Kommentarer: Kun én person i styret hadde anledning til å være med på
arrangementet og det er vanskelig å delegere bort mesteparten av arbeidet til andre
foreldre. Styret tar det imidlertid til etterretning og skal forsøke så godt det lar seg gjøre
å ikke avlyse senere.
Det er enighet i hovedstyret at man må, så langt det lar seg gjøre, unngå å avlyse
arrangement. Mange, både små og store, gleder seg til disse aktivitetene.
Sak 3) Anlegg
Info:
Stallmyra: Gjenstår parkering og ballfangernett. Ellers er det meste gjort. Gress er sådd
og banen er drenert.
Kunstgressbanen: Byggingen har gått veldig bra. Gressleggerne hadde ikke med nok
farge for heltrukne linjer langs 7-er-banene. Stiplede linjer ble derfor lagt. Hvis vi
bestemmer oss for å få heltrukne linjer senere, kan dette gjøres når Aasen Sparebanklogo skal tegnes i midtsirkelen. Vi prøver å spille litt 7-er-fotball før vi bestemmer oss.
Gjerder skal settes opp på dugnad. Duun har gjort en fantastisk jobb med å lage
gjerdene. Asfalt må legges før de kan settes opp. Fotballavdelinga må huske å kreve inn
baneleie fra skolen og ta en vedlikeholdsrunde på ballbingen.
Skihytta/fjellet: Gravemaskin har vært på Høgseterrenn-løypa og lagt rør for drenering.
Det er planert rundt Slettvollan og ned mot og rundt demningen. Lysløypa er ryddet slik
at ingen trær ligger innpå ledningene til lysene. Det skal sprenges noen deler av lysløypa
for å begrense slitasje på tråkkemaskina. Lys skal muligens byttes ut til LED, men
regnestykkene er kompliserte og det er usikkert om det er besparende. Saken skal tas
opp til våren igjen. 2-km-bakken skal gjøres litt mindre bratt.
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Stokkvola tusenårssti: Grus har blitt flyttet oppover de bratteste bakkene i løpet av
sensommeren.
Sak 4) Strøm
Info: Det har blitt laget en oversikt over hvem som er ansvarlig for strømmålerne til
idrettslaget. Vi har bare tre målere; to på klubbhuset og én på skihytta. Alle ansvarlige
må kontakte NTE for å få opprettet en nettbruker for å registrere. E-post
kasserer@aasguten.com skal oppgis for fakturering. Se vedlegg 1 for mer informasjon.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Alle ansvarlige må opprette nettbruker for innrapportering av strøm.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Treningssenter
Info:
Dusjene: Medlemmer i treningssenteret ønsker å benytte dusjene. Dette er ikke mange,
men det må avklares rundt bruk og vasking.
Booking av treningssenteret: De andre avdelingene må gjerne booke treningstid i
treningssenteret. Spesielt 2. etasjen står en del ledig.
2-årsjubileum 14. november: Det blir litt ulike aktiviteter denne dagen og det er planer
om å selge klær.
Kommentarer:
Dusj: Dette må avklare med fotballavdelinga, som ikke var tilstede. Saken tas opp igjen.
Klær: Elin Ringen må kontaktes for å avklare hva som er status på klesbestilling.
Sak 6) Treningssenteret
Info: Adgangskontrollen må muligens forbedres, spesielt om sommeren. Nå er det
vanskelig å holde kontroll på hvem som har tilgang.
Kommentarer: Dagens løsning med kodelås er enkel, men gjør det vanskelig å holde
kontroll. En ny løsning kan ikke koste for mye og må ikke være komplisert å benytte. Det
er trolig mange forskjellige løsninger som fins på markedet nå så det bør undersøkes
nærmere.
Forslag: Treningssenteret undersøker om det finnes gode løsninger som kan gjøre
adgangskontrollen bedre.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Eventuelt
a. Vi blir stadig vekk kontaktet av ulike aktører som ønsker at vi skal selge noe
for dem. Er det interesse for dette?
Kommentarer: Dette er ikke aktuelt akkurat nå.
Forslag: Vi går ikke videre med slike henvendelser nå.
Vedtak: Godkjent.
b. Informasjonsfolder: Det jobbes med en informasjonsfolder som skal deles ut
på skolen i løpet av de nærmeste dagene.
c. Skihytta:
Info: Det blir installert kodelås på skihytta. Det er mange nøkler på avveie i
dag og det trengs en opprydning. Erfaringene med kodelåsen på klubbhuset
er positive og de går for samme løsning der.
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d. LAM-midler, spillemidler og mva:
Info: Dette har ikke blitt betalt ut LAM-midler, spillemidler eller mva for
2014. Penger overføres i disse dager.
e. Bankterminal:
Info: Vi trenger et eget nettbrett til bankterminalen. Det er trøblete å knytte
smarttelefoner opp mot bankterminalen og mye tid er kastet bort på dette.
Det er derfor ønske om å kjøpe et eget nettbrett som kan følge med
bankterminalen. Dette nettbrettet skal bare ha wifi, ikke sim-kort, og må
knyttes opp mot trådløsnett eventuelt smarttelefoner med delt internett, for å
fungere.
Forslag: Tron Vedul Tronstad kjøper inn nettbrett som skal følge med
bankterminalen.
Vedtak: Godkjent
f. Loppfest: 16. oktober blir det premieutdeling og loppfest.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det.
14-19 Oppfriskningskurs for
hjemmesideredaktører: Prøver å
holde kurs i uke 40.
15-01 Avklare lysløype-saken med
bygdeallmenningen.
15-03 Klubbadmin: Utnytte
mulighetene som ligger i
systemet.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
15-12
15-13
15-19
15-20
15-21

Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
Sørge for at duskene blir festet
nederst på fanen.
Strømavlesning: De ansvarlige
oppretter nettbrukere hos NTE
for avlesning av strøm.
Treningssenter: Bruk av dusj.
Dette må avklares med
fotballavdelinga
Klessalg under 2 årsjubileum til
treningssenteret: Undersøke med
Elin Ringen hva som er status på
klesbestilling.

Ansvarlig
Gaute Evenhus

Frist
Fortløpende

Tron Vedul
Tronstad

Uke 40

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad

I løpet av 2015

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

Alle strømansvarlige.

Så raskt som mulig

Lovise Hovdal

Neste
hovedstyremøte

Lovise Hovdal

Innen 14.
november.

17. mai 2016

IL Aasguten
15-22

15-23

Treningssenteret: Nytt
adgangssystem. Undersøke hva
som fins av løsninger på
markedet.
Innkjøp av nettbrett til
bankterminal.
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Lovise Hovdal

Innen neste
hovedstyremøte

Tron Vedul
Tronstad

Så fort som mulig
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Vedlegg 1

Strømmålere IL Aasguten
Målenummer Lokasjon

Ansvarlig

Stipulert
målestand

140270

Klubbhuset

Klubbhus/trim 335076

140565

Klubbhuset

Treningssenter 238536

103083

Møssingdalen Ski

325183

Stipulert målestand er pr 1/7. Begge målere på klubbhuset er
avlest siste halvår, men ingen av de andre. Ski har avlest pr 1/9.
For å få god oversikt over strømforbruk må ansvarlig for
avlesning ta kontakt med NTE for å få registrert nettbruker. I
tillegg kan dere da registrere et mobilnummer som dere kan
bruke for å sende inn avlesning pr sms.
Neste avlesning skal være NTE i hende innen 1/11. For å sende
inn avlesning kan du sende SMS «NTE (målernr) (målerstand)» til
2258. Husk mellomrom.
Dersom du plages, ta kontakt.
17/8 2015
Katrine Selven
97431523

