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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 13. januar 2016
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Vegard Hovdal
Anton Bryhn
Katrine Selven
Lovise Hovdal
Tron Vedul Tronstad

Kjersti Husby
Torbjørn Nyborg
Per Olav Skjesol
Stine Berg
Gaute Evenhus

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Forslag: Møtereferat for 8. desember 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
15-26 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
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15-27

Æresmedlem – Informasjon ut på Tron Vedul
I god tid før
hjemmesida
Tronstad
årsmøtet
15-29 Kontakte bygdeallmenningen
Kjell Olav Einarsve. Så fort som mulig.
angående strøing av fjellveien.
14-11: Alle medlemmene i hovedstyret søker om politiattest for å finne ut hvordan det
gjøres. Da er det enklere å veilede de som trenger hjelp senere. Videreføres
15-01: Ingenting gjort. Videreføres.
15-03: Vi er i gang, men fortsetter. Håndball blir prøvekanin for å få sendt ut
treningsavgift. Tron Vedul Tronstad hjelper håndballavd. Videreføres.
15-10: Vi er i gang, men er ikke i mål enda. Videreføres.
15-12: Ikke gjort. Videreføres.
15-22: De har ikke hatt møte enda. Videreføres.
15-23: Ikke gjort. Videreføres.
15-24: Vi bruker den gamle fordelingsnøkkelen. Avsluttes.
15-26: Ikke hørt noe mer. Vi må avklare med skolen og korpset slik at man ikke tar ting
for gitt. Videreføres.
15-27: Informasjon har blitt lagt ut på hjemmesida og videredelt på Facebook. Det ble
foreslått at vi venter med å utnevne æresmedlemmer til 2017. Da er IL Aasguten 110 år
også, og det passer fint. Avsluttes.
15-29: Saken er tatt opp og det ble strødd etter hendelsen. Avsluttes.
Sak 3) Årsmøte/Valg
Info: Årsmøte blir i slutten av mars. Dato kommer senere. Valgkomiteen har stått veldig
godt på og har det meste klart. Alle avdelingene må sørge for at det blir en god handover til de nye styrene.
Det er vedtatt en ny lovnorm fra forbundet som vi må vedta på årsmøtet. Vi må gå
gjennom organisasjons- og strategiplanen på forhånd.
I tillegg til årsmeldinger, må alle avdelingene ha klart budsjett for 2016 som skal legges
fram for årsmøtet.
Kommentarer:
Forslag: Alle avdelingene skal lage budsjett som skal være klart til årsmøtet.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Regnskap 2015
Info: Kjell Stokkan ønsker å få inn regnskap så fort som mulig fra alle avdelingene. De
fleste har allerede gjort det, men alle må sørge for at det blir gjort.
Kommentarer:
Forslag: Alle avdelingene må sørge for at regnskapene blir oversendt Kjell Stokkan.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Anlegg/Aktivitetskonto
Info: Vi har penger som er satt av etter utkjøp av grusbanen. Treningssenteret går også
bra økonomisk, noe som kan gi gode inntekter for laget. Vi må tenke oss om og sørge for
at vi bruker disse midlene på best mulig måte. Dette må vi sette oss ned og se nærmere
på.
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Kommentarer: Inntil vi finner ut hva vi skal bruke pengene på, bør vi flytte dem til en
sparekonto med bedre rentebetingelser.
Sak 6) Intern kontroll/Rollebeskrivelser
Info: Rollebeskrivelser etterlyses av valgkomiteen. Dette ville gjort jobben mye enklere
for både valgkomiteen og de som skal inn i styrene. Da vet man hva som forventes av de
ulike og man kan bruke dette til å få tips til hva man skal gjøre.
Kommentarer: Ingen
Forslag: De ulike avdelingene sørger for at rollene i sine styrer blir beskrevet.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Anlegg: Kunstgress/Snøproduksjon
Info:
Kunstgress: Møte med kommunen der spillemiddelsøknad skal gås gjennom sammen
med regnskap. I all hovedsak er det dugnadsarbeid som skal verdivurderes.
Merverdiavgift for kunstgress kommer i løpet av våren.
Snøproduksjon: Fredag skal vi på befaring på Steinkjer skistadion for å se på
snøproduksjonsanlegg. De har ulike typer anlegg som skal sees på. Dette er en
uforpliktende runde som kan starte en mulig prosess med å få til snøproduksjon.
Kommentarer: Vi kan trolig søke om interkommunale spillemidler til et slikt anlegg
siden vi definitivt kan kalles et interkommunalt anlegg. Det må det i så fall søkes til
Kulturdepartementet for å bli klassifisert som et slikt anlegg.
Sak 8) Eventuelt
a. Drakter: Nye drakter er rett rundt hjørnet. Det blir mulighet for prøving og
inspeksjon i klubbhuset.
Vi må huske å rapportere inn rett fargekoding, blå overdel og blå shorts, til de
ulike særforbundene (håndball og fotball).
b. Aktiviteter:
Trimbingo: Dette er et lavterskeltilbud som blant annet brukes på Verdal.
Man går rundt en bestemt løype og krysser av tall som henger rundt løypa og
som man finner på ”bingobrettet” sitt. Premiering.
CERG (i form på sju uker): NTNU har kommet med et treningsopplegg som
skal få deg fra sofagris til god form på sju uker. Det er tre treninger i uka i
disse ukene, mye basert på 4-minuttersintervaller.
Er dette noe vi kunne klart å få til?
Kommentarer: Dette kan fort bli et tilbud som fenger 30-40 årsgruppa, ikke
de under 20, som vi ønsker å få i aktivitet.
Det bør være et gratistilbud som kun krever at du er medlem i idrettslaget.
Forslag: Katrine Selven tar ballen videre og ser om det er mulig å få til noe.
Vedtak: Godkjent
c. Det er satt opp en reklame-TV på skihytta der reklamer skal rullere på
skjermen. Dette blir stående i et vindu slik at man ser det fra utsiden.
Skiavdelingen kan forhåpentligvis selge reklameplasser der.
d. Idrettsskole i skoletida:
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Det har vært luftet i FAU på skolen at det kan arrangeres idrettsskole i
skoletida som et aktivitetstilbud til ungene.
Kommentarer: Friidrett har ikke hørt noe om dette og savner informasjon.
Det blir ikke før tidligst til høsten uansett, pga. hardt press på gymsalen. Det
kan for øvrig være et utetilbud også store deler av året.
Fordelen med dette er at vi kan aktivisere mange.
Vi avventer mer input fra FAU eller skolen.
e. Det er ikke signert noen ny sponsoravtale med Aasen Sparebank. De ønsker
ikke å diskutere klausulene rundt eiendomsmeglere og forsikringsselskap,
noe idrettslaget syns er urimelig. De krever blant annet at vi skal ha forsikring
hos dem, selv om denne er ca. 6 000 kroner dyrere enn det billigste vi kan få.
Dette blir ikke kompensert på noen måte. Vi kan heller ikke få midler fra noen
andre eiendomsmeglere eller forsikringsselskap.
Sparebank1 har blitt kontaktet og de kan være aktuelle som alternativ
banksponsor. De har ikke kommet med et konkret tilbud enda.
Kommentar: Vi kan høre med både Aktiv og Eika om de er villige til å bidra
med egne sponsormidler. Dette vil være en mulig løsning som kan gi noen
ekstra kroner i kassa.
Kjell Olav Einarsve følger opp saken og kommer tilbake med mer informasjon
når dette foreligger.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det. Alle medlemmene i
hovedstyret søker politiattest for
å lære seg det.
15-01 Avklare lysløype-saken med
bygdeallmenningen.
15-03 Klubbadmin: Utnytte
mulighetene som ligger i
systemet.
Sende ut treningsfaktura til
håndballavdelinga.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
15-12
15-22

Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
Treningssenteret: Nytt
adgangssystem. Undersøke hva
som fins av løsninger på
markedet.

Ansvarlig
Gaute Evenhus +
medlemmene i
hovedstyret

Frist
Fortløpende

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Tron Vedul
Tronstad

I løpet av første
kvartal i 2016

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

Så fort som mulig

Så fort som mulig
Innen neste
hovedstyremøte
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15-23
15-26

16-01
16-02
16-03
16-04
16-05

16-06

Innkjøp av nettbrett til
bankterminal.
Gymsalavtale med skolen – Finne
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra
gymsalen
Gå gjennom organisasjons- og
strategiplan.
Årsmøte: Alle avdelingene må ha
klart årsmelding og budsjett.
Regnskap skal oversendes Kjell
Stokkan så fort som mulig.
Diskutere hva vi midlene vi har
på konto kan brukes til.
Rollebeskrivelser: Alle
avdelingene må få laget en kort
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
Lavterskel treningstilbud:
Trimbingo, CERG, eller lignende.
Er dette noe vi kan få til i
idrettslaget?
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Tron Vedul
Tronstad
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Arbeidsutvalget

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

Lederne i alle
avdelingene
Lederne i alle
avdelingene
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Sommeren 2016

Lederne i alle
avdelingene

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Katrine Selven

I løpet av 2016

