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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 8. desember 2015
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Stine Berg
Gaute Evenhus
Marta Myhr
Bjørnar Langlid

Elin Ringen
Vegard Hovdal
Lovise Hovdal
Torbjørn Nyborg
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Forslag: Møtereferat fra 2. november 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.
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
15-22 Treningssenteret: Nytt
Lovise Hovdal
adgangssystem. Undersøke hva
som fins av løsninger på
markedet.
15-23 Innkjøp av nettbrett til
Tron Vedul
bankterminal.
Tronstad
15-24 Diskutere fordelingsnøkkelen for Kjell Olav Einarsve
LAM
15-25 Sponsoravtale med Coop Frosta
Kjell Olav Einarsve
15-26 Gymsalavtale med skolen – Finne Kjell Olav Einarsve
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra
gymsalen

Frist
Fortløpende
Så fort som mulig
I løpet av 2015
I løpet av 2015
(tar opp saken på
neste
hovedstyremøte)
Så fort som mulig
Innen neste
hovedstyremøte
Så fort som mulig
Før jul
Så fort som mulig
Så fort som mulig
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Æresmedlem – Informasjon ut på
hjemmesida
Finne ut hvem som går ut av
styrene

Tron Vedul
I god tid før
Tronstad
årsmøtet
15-28
Alle lederne
Så fort som mulig
undersøker med
sine styrer
14-11: Lederne må purre på sine trenere for å sørge at alle har dette i orden.
Videreføres.
15-01: Videreføres
15-03: Fotballavd. har prøvd å sende ut faktura, men har ikke lykkes. Tron Vedul
Tronstad undersøker med Katrine Selven hva som har skjedd. Vi kan muligens bruke
håndballavd. som ”testkanin” etter jul. Videreføres.
15-10: Ingenting gjort. Videreføres.
15-12: Ikke gjort. Videreføres.
15-22: Mange muligheter, som ikke nødvendigvis koster mye. Vi må finne ut hva vi har
behov for. Mange har erfaringer med forskjellige system, men det er litt uklart hva som
er best. Videreføres.
15-23: Ikke gjort. Videreføres.
15-24: Ikke gjort. Katrine ikke tilstede. Videreføres.
15-25: Avtale i boks. Kjell Olav Einarsve sender ut avtalen så alle kan lese gjennom.
Avsluttes.
15-26: Skolen har ikke blitt kontaktet. Videreføres.
15-27: Ikke gjort enda. Se for øvrig egen sak. Videreføres.
15-28: Valgkomiteen er godt i gang. Se for øvrig egen sak. Avsluttes.
Sak 3) Valg/Årsmøte/Ekstraordinært Årsmøte
Info: Valgkomiteen er godt i gang med sin jobb. Det har vært et møte mellom komiteen
og arbeidsutvalget.
Vi trenger ikke ekstraordinært årsmøte neste år for å velge inn styre i ski- og
håndballavd.
Kommentarer: Det har blitt luftet i komiteen at vi burde ha en lønnet daglig leder. Det
er argumenter både for og imot, men det er et komplisert spørsmål. NIF anbefaler at
man tenker seg godt om før man tar dette steget.
Et alternativ kan være en lønnet økonomiansvarlig som skal kontrollere at regnskap for
alle avdelingene blir ført på riktig møte.
Fotball- og friidrettsavd. har blitt kontaktet for å lage en instruks som beskriver rollene
til de ulike styremedlemmene.
Sak 4) Klær/Drakter
Info: Det ble lagt fram bilder av klær fra Hummel Core som blant annet håndball og
fotball kan bruke. Dette inngår i avtalen med Coop Frosta.
Kommentarer: Seniorlaget i fotballavdelingen ønsker ikke å benytte klesavtalen som
hovedlaget har sett på. Svar: Det er viktig at vi skal ha en helhetlig klesprofil som gjør at
IL Aasguten fremstår likt på tvers av avdelinger og alder.
Forslag: Alle avdelingene og gruppene skal benytte seg av samme avtale som
hovedlaget har inngått.
Vedtak: Godkjent
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Sak 5) Trim/Ski
Info: Trimavd. har et ønske om å gå inn i skiavd. for å bidra mer direkte inn i denne.
Alternativt kan man gå tilbake til løsningen med å være underlagt arbeidsutvalget.
Årsaken er at trimavd. føler at de ikke får utrettet mye slik situasjonen i dag. De
aktivitetene de har prøvd å dra i gang har blitt lite benyttet.
Trimavd. har også ansvar for klubbhuset. Denne oppgaven må tas av noen andre.
Forslaget er at arbeidsutvalget tar over denne oppgaven.
Kommentar: Skiavd. har stilt seg positiv og mener en person i skistyret kan ta over de
oppgavene i Trimavd. som må videreføres.
Forslag: Saken blir tatt opp på neste årsmøte
Vedtak: Godkjent
Sak 6) Avtaler: Coop Frosta , Aasen sp.bank og Leva-Fro.
Info: Avtalen med Coop Frosta er inngått. Avtalen sendes ut på e-post til hovedstyret
slik at alle vet hva som står der og kan forholde seg til denne.
Avtalen med Aasen Sparebank har gått i stå. Vi har hatt møte med banken og lagt fram
forslag som ikke har blitt hørt. De er ikke villige til å endre avtalen som vi har i dag. Det
har blitt sendt over et svar som ikke har blitt besvart fra banken.
Sparebank1 har blitt kontaktet om å være sponsor og de skal ta opp saken neste uke. Da
får vi høre om dette kan være et alternativ.
Leva-Fro: Møte avholdt med dem i dag. De kan blant annet ta seg av alt av kopiering.
Siden de har ansatte som bor i Åsen kan de levere dette her. De kan også trykke andre
skilt og drakter. Coop Frosta benytter Leva-Fro i dag.
Sak 7) Hedersdiplom/Æresmedlem
Info: Saken fra forrige møte om æresmedlemskap til Johan Fossing blir trukket. Det
hadde absolutt vært på sin plass at han fikk æresmedlemskap, men det føles litt feil
siden det er lenge siden han gikk bort. Han burde for øvrig nevnes under åpningen av
kunstgressbanen.
Kandidater for æresmedlemskap ble diskutert. Saken tas opp på neste hovedstyremøte
for avgjørelse. Da må vi ha informert på hjemmesida om at medlemmer kan komme med
forslag.
Kommentarer: Torbjørn Nyborg har blitt meldt inn som nominert til frivillighetsprisen
i Levanger.
Forslag: Vi tar opp saken om hedersdiplom og æresmedlemmer på neste
hovedstyremøte. Vi legger ut informasjon på hjemmesida til medlemmene om at de kan
foreslå kandidater.
Vedtak: Godkjent
Sak 8) Anlegg
Info: Skiløypa har blitt gjort mye på, spesielt i løypa til Høgseterrennet. Vi håper at dette
gjør det enklere å få til arrangement i årene framover.
Kunstgressbanen: Vi rakk ikke å asfaltere foran veien før vinteren kom. Det betyr at vi
går glipp av spillemidler til dette. Vi må trolig gjøre dette selv. Kostnaden er rundt 90
000 kroner. Vi må se om det finnes muligheter for å få dekt noe eller alt av dette.
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Vi trenger trolig ikke å asfaltere rundt svingene, som det har blitt nevnt tidligere.
Sak 9) Garderober
Info: Skolen ønsker å låne garderobene på klubbhuset mens garderobene på skolen blir
pusset opp. Dette er vi positive til.
Forslag: Skolen får låne garderobene når de har blitt pusset opp.
Vedtak: Godkjent
Sak 10)
Eventuelt
a. Treningssenteret – Lagsrabatt
Det har kommet spørsmål om lag kan få rabatt på treningssenteret.
Kommentar: Det er ikke kostbart med 1500 kroner per år. Vi ser ikke at det
er nødvendig å gi rabatt til avdelinger.
Forslag: Vi gir ikke ekstra rabatt til noen avdelinger.
Vedtak: Godkjent
b. Sponsor til seniorfotball
Seniorfotball trenger føringer på reklamelogo-plassering og hva de skal gjøre.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Hvis seniorfotball ønsker å få inn egne sponsorer på klærne må de
selv stå for alt av trykking og administrasjon rundt disse avtalene. I tillegg må
de sørge for at alt blir godkjent av hovedstyret før de inngår avtaler.
Vedtak: Godkjent
c. Fjellveien – Strøing
I dag var fjellveien fra bommen ikke strødd i det hele tatt og den var livsfarlig
å kjøre på. Har vi en avtale som regulerer dette?
Kommentarer: Idrettslaget har ikke noen avtale som regulerer dette.
Det har blitt sagt at det kun skal strøs på lørdager og søndager.
Hva kan vi gjøre for å løse dette?
Forslag: Leder tar opp saken med styreleder i bygdeallmenningen.
Vedtak: Godkjent
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.
15-03 Klubbadmin: Utnytte
mulighetene som ligger i
systemet.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.

Ansvarlig
Gaute Evenhus

Frist
Fortløpende

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad

I løpet av 2015

Kasserer i
hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.

I løpet av 2015
(tar opp saken på
neste
hovedstyremøte)
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15-12
15-22

15-23
15-24
15-26

15-27
15-29

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
Gymsalavtale med skolen – Finne
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra
gymsalen
Æresmedlem – Informasjon ut på
hjemmesida
Kontakte bygdeallmenningen
angående strøing av fjellveien.

Tron Vedul
Tronstad
Lovise Hovdal

Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad
Kjell Olav Einarsve.

I god tid før
årsmøtet
Så fort som mulig.

Innen neste
hovedstyremøte

Før jul

