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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 2. november 2015
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Marta Myhr
Gaute Evenhus
Katrine Selven
Tron Vedul Tronstad

Stine Berg
Lovise Hovdal
Anton Bryhn
Vegard Hovdal

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Forslag: Møtereferat fra 2. juli 2015 og 15. september 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: Prøver å Tronstad
holde kurs i uke 40.
15-01 Avklare lysløype-saken med
Kjell Olav Einarsve
bygdeallmenningen.
15-03 Klubbadmin: Utnytte
Tron Vedul
mulighetene som ligger i
Tronstad
systemet.
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
15-13 Sørge for at duskene blir festet
Torbjørn Nyborg
nederst på fanen.
15-19 Strømavlesning: De ansvarlige
Alle strømoppretter nettbrukere hos NTE
ansvarlige.
for avlesning av strøm.
15-20 Treningssenter: Bruk av dusj.
Lovise Hovdal
Dette må avklares med
fotballavdelinga
15-21 Klessalg under 2 årsjubileum til
Lovise Hovdal
treningssenteret: Undersøke med
Elin Ringen hva som er status på

Frist
Fortløpende
Uke 40
Så fort som mulig
I løpet av 2015
I løpet av 2015
(tar opp saken på
neste
hovedstyremøte)
Så fort som mulig
17. mai 2016
Så raskt som mulig
Neste
hovedstyremøte
Innen 14.
november.
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klesbestilling.
15-22 Treningssenteret: Nytt
Lovise Hovdal
Innen neste
adgangssystem. Undersøke hva
hovedstyremøte
som fins av løsninger på
markedet.
15-23 Innkjøp av nettbrett til
Tron Vedul
Så fort som mulig
bankterminal.
Tronstad
14-11: Vi må opprette lister over navn som skal ha politiattest. Ledere sender liste til
Gaute Evenhus. Videreføres.
14-19: Gjennomført. Nye kurs kan avholdes senere også ved behov. Avsluttes.
15-01: Ingenting gjort. Videreføres.
15-03: Vi er godt i gang. Fotball skal sende ut treningsavgift i disse dager. Videreføres
15-10: Løsning for nett ikke funnet. Videreføres.
15-12: Se over. Videreføres
15-13: Borrelås er festet på selve fanen, men duskene er fortsatt løse. Vi håper på lite
vind neste 17. mai og ser an saken da. Vi tar opp saken på nytt hvis det er nødvendig.
Avsluttes.
15-19: Gjennomført. Avsluttes.
15-20: Dusjene ferdigstilles før jul og de få som det er aktuelt for kan få lov til å bruke
dusjene. Avsluttes.
15-21: Det blir ikke klessalg under jubileet. Se for øvrig egen sak om klessalg. Avsluttes.
15-22: Det er enighet om at det bør gjøres noe, men det er ikke tatt noen valg enda. Det
har blant annet dukket opp et visakort-system som har vært i avisa. Videreføres.
15-23: Ikke gjort. Det må gjøres. Nytt system er kjøpt inn: I-settle. Videreføres.
Sak 3) LAM – Fordeling av 2014-penger
Info: Fordeling av midler er gjort. Totalt 64 925,- ble fordelt på de ulike avdelingene. Det
ble kommentert på årsmøtet av Trim får LAM. Dette fordi de har få aktive i
aldersgruppen 6-19 år.
Kommentarer: Trim har i statuttene at de skal bistå alle avdelingene og hjelpe disse
med arrangement. De har dessuten også behov for inntekter til diverse vedlikehold, ikke
minst på klubbhuset.
Forslag: Fordelingen godkjennes. Vi diskuterer fordelingsnøklene på et senere
hovedstyremøte. Dette må gjøres før jul.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Klær
Info: Det har vært besøk av G-sport, Makron og Hummel. G-sport har et enkelt tilbud,
men merkene er ”kompliserte”. Det betyr at de krever eksklusivitet, noe som gjør at de
er uaktuelle. Makron er en enklere bedrift på Levanger som tilbyr utstyr fra lager i
Haugesund. Makron krever skilt på fotballbanen hvis vi går for dem, men har ingen
andre krav. Hummel er gjennom Coop Frosta, og disse kan muligens også levere Trimtex
skiklær. De ønsker å stille ut klær på Coop Extra. Fotball får 25 000 i sponsorpenger fra
Coop Frosta. De vil også gi 15 000 ekstra hvert år hvis vi inngår avtale med dem, i tillegg
til baller og annet småtteri. Trykking må avklares utenom, men Coop Frosta tar ansvar
for dette.
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Kommentarer: Det er en stor fordel hvis vi kan få klær tilgjengelig på Coop Extra. Vi må
bli flinke til å kjøpe baller og annet utstyr gjennom Coop Frosta.
Forslag: Vi går for Hummel og Coop Frosta som leverandør av klær.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Sponsor
Info: Ny avtale med Coop Frosta i tilknytning til saken over. Skriftlig avtale skal
godkjennes av hovedstyre før den inngås.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Kjell Olav Einarsve tar saken videre og legger forslag fram for hovedstyret når
det er klart.
Vedtak: Godkjent
Sak 6) XO Profil – LevaFro: Avtale
Info: Vi bruker litt forskjellig, men kan med fordel inngå en avtale om trykking. Coop
Frosta benytter LevaFro, så vi kan muligens få avtale i den forbindelse.
Kommentarer: Vi må sørge for at alle som trykker skrift bruker samme font og farger.
Forslag: Vi tar opp saken når avtale med Coop Frosta er klar.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Anlegg
Info: Kunstgressbanen er så å si ferdig. Det mangler grinder på kortendene og noe
asfaltarbeid gjenstår.
Stallmyra: Det gjenstår en del, men nå er det veldig bløtt på banen, så vi kan ikke gjøre så
mye.
Ski: Det har vært litt kluss med arbeid i og rundt skiløypa. Det begynner å haste nå for å
bli ferdig før snøen kommer. Ny person er kontaktet for å få fortgang i saken.
Sak 8) Garderober på klubbhuset
Info: Garderobene blir pusset opp i disse dager. Skolen får låne garderobene mens de
pusser opp på skolen.
Sak 9) Friidrett/Anlegg
Info: Flere har vært i kontakt angående friidrettsanlegg. Skal vi forsøke å ruste opp
lengdegrop, høydehopp, løpebane
Kommentarer:
Forslag:
Vedtak:
Sak 10)
Valgkomité
Info: Grete Lillenes har trukket seg fra valgkomiteen. Vi må finne en erstatter. Magne
Christiansen og Jarle Selven står igjen.
Kommentarer: Kan valgkomiteen selv finne noen de kan samarbeide med?
Noen forslag kom opp på møtet. De blir kontaktet.
Sak 11)

Eventuelt
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a. Gymsaloversikt: Lovise har ikke full kontroll over gymsalbruk. Hun trenger
oppdatert informasjon fra avdelingene.
Forslag: Alle avdelingene sender oversikt til Lovise Hovdal og Tron Vedul
Tronstad
Vedtak: Godkjent
b. Korpset har aktiviteter som presser ut idrettslaget fra gymsalen før jul. Det
stilles spørsmålstegn ved at korpset har mulighet til dette. Hvis det er bruk
utover deres egne tider burde de forholde seg til avtalene som foreligger. En
mulighet for korpset vil være å benytte samfunnshuset, som idrettslaget ikke
har. Det etterlyses en skriftlig leieavtale med skolen som gir føringer på slikt.
Forslag: Kjell Olav Einarsve tar opp saken med rektor.
Vedtak: Godkjent
c. Æresmedlemmer og hedersdiplom: Johan Fossing burde fått æresbevisning
mens han levde, men det ble aldri gjort. Nå som ny kunstgressbane også står
ferdig på arealet som han stilte til disposisjon har vi en fin anledning til å
gjøre noe.
Kommentar:
Vi må legge ut informasjon om forslag til æresmedlemmer og hedersdiplom
på hjemmesida. Dette må gjøres i god tid før årsmøtet.
Forslag: Tron Vedul Tronstad legger ut info på hjemmesida.
Vedtak: Godkjent
d. Det handles på Byggmakker i ”tide og utide” med småting som koster veldig
lite. Når fakturagebyret ofte er større enn beløpet det har blitt handlet for, så
kaster vi bort en god del penger. Det burde vi slutte med. Vi bør se på disse
avtalene slik at vi enten slipper fakturagebyr eller får en annen løsning
(kortløsning).
Kommentar: Vi må gå gjennom avtalene vi har, og rydde opp i hvem som kan
handle og hvordan rutinene skal være.
Vi har dessuten gode avtaler med Coop Frosta som vi burde benytte.
e. Styremedlemmer
Info: Alle som sitter i de ulike styrene og som har tenkt å trekke seg/ikke
stille til gjenvalg, må si ifra. Lederne sender en e-post til Kjell Olav Einarsve
slik at vi er litt forberedt.

Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det.
15-01 Avklare lysløype-saken med
bygdeallmenningen.

Ansvarlig
Gaute Evenhus

Frist
Fortløpende

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig
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15-03
15-10

15-12
15-22

15-23
15-24
15-25
15-26

15-27
15-28

Klubbadmin: Utnytte
mulighetene som ligger i
systemet.
Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
Treningssenteret: Nytt
adgangssystem. Undersøke hva
som fins av løsninger på
markedet.
Innkjøp av nettbrett til
bankterminal.
Diskutere fordelingsnøkkelen for
LAM
Sponsoravtale med Coop Frosta
Gymsalavtale med skolen – Finne
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra
gymsalen
Æresmedlem – Informasjon ut på
hjemmesida
Finne ut hvem som går ut av
styrene

Tron Vedul
Tronstad

I løpet av 2015

Kasserer i
hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
Tron Vedul
Tronstad
Lovise Hovdal

I løpet av 2015
(tar opp saken på
neste
hovedstyremøte)
Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig
Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad
Alle lederne
undersøker med
sine styrer

I god tid før
årsmøtet
Så fort som mulig

Innen neste
hovedstyremøte

Før jul

