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Møtereferat hovedstyremøte: 17. februar 2016
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Torbjørn Nyborg
Marta Myhr
Gaute Evenhus
Tron Vedul Tronstad

Ann Cathrin Fossum
Vegard Hovdal
Anton Bryhn
Jostein Øien
Thore Tvete

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Forslag: Møtereferat fra 12. januar 2016 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
medlemmene i
har det. Alle medlemmene i
hovedstyret
hovedstyret søker politiattest for
å lære seg det.
15-01 Avklare lysløype-saken med
Kjell Olav Einarsve
bygdeallmenningen.
15-03 Klubbadmin: Utnytte
Tron Vedul
mulighetene som ligger i
Tronstad
systemet.
Sende ut treningsfaktura til
håndballavdelinga.
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
15-26 Gymsalavtale med skolen – Finne Kjell Olav Einarsve
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig
I løpet av første
kvartal i 2016

Så fort som mulig

Så fort som mulig
Innen neste
hovedstyremøte
Så fort som mulig
Så fort som mulig
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gymsalen
16-01 Gå gjennom organisasjons- og
Arbeidsutvalget
Innen årsmøtet i
strategiplan.
slutten av mars.
16-02 Årsmøte: Alle avdelingene må ha Lederne i alle
Innen årsmøtet i
klart årsmelding og budsjett.
avdelingene
slutten av mars.
16-03 Regnskap skal oversendes Kjell
Lederne i alle
Så fort som mulig
Stokkan så fort som mulig.
avdelingene
16-04 Diskutere hva midlene vi har på
Kjell Olav Einarsve
Sommeren 2016
konto kan brukes til.
16-05 Rollebeskrivelser: Alle
Lederne i alle
Innen årsmøtet i
avdelingene må få laget en kort
avdelingene
slutten av mars.
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
16-06 Lavterskel treningstilbud:
Katrine Selven
I løpet av 2016
Trimbingo, CERG, eller lignende.
Er dette noe vi kan få til i
idrettslaget?
14-11: Skiavdelingen har sørget for at tre trenere har attest i orden. Videreføres.
15-01: Møte med bygdeallmenningen avholdt i forbindelse med kunstsnøproduksjon.
Ellers ingenting gjort. Videreføres.
15-03: Medlemskontingentfakturaene er sendt ut fra systemet. Enkelte mottok veldig
mange e-postvarsel, spesielt hvis de hadde flere e-postadresser registrert i systemet. Vi
jobber videre med saken og skal blant annet sende ut treningsavgift for håndballgruppa.
Videreføres.
15-10: Ikke gjort. Videreføres.
15-12: Sjekket ut noen eksempler fra andre idrettslag og søkt litt på internett etter
løsninger. Mulig vi kan bruke Google Docs slik at vi både kan få årsplanen ut på
nettsiden samtidig som den er mulig for flere å redigere innholdet. Ikke konkludert med
noe enda. Videreføres.
15-22: Lovise ikke tilstede. Videreføres.
15-23: Ikke gjort. Videreføres.
15-26: Vært i kontakt med rektor, men ikke fått svar. Videreføres.
16-01: Ikke gjort. Videreføres.
16-02: Påminnelse ble gitt til alle lederne. Videreføres.
16-03: Alle levert. Avsluttes.
16-04: Tas under sak 3. Avsluttes.
16-05: Ikke gjort. Påminnelse ble gitt til alle lederne. Videreføres.
16-06: Katrine ikke tilstede, men saken diskuteres under sak 7-b. Videreføres.
Sak 3) Årsmøte og valg
Info: Dato for årsmøtet blir onsdag 30. mars.
En mulig sak er hva vi skal gjøre med pengene som står på konto. Skal noen av pengene
øremerkes til noe spesielt, for eksempel snøproduksjon. Det foreslås at 250 000 kroner
settes av til dette og at omtrent 100 000 kroner spares videre.
Hvis det kommer inn saker som hovedstyret må se på blir det et møte rett før årsmøtet.
Kommentarer:
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Forslag: Årsmøtet 2015 avholdes onsdag 30. mars 2016. Vi forslår å øremerke 250 000
kroner av midlene vi har til snøproduksjonsutstyr. 100 000 står på sparekonto videre.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Regnskap 2016
Info: Kjell Stokkan må ha inn regnskap i august neste år. Hvis noen ikke gjør dette må de
sørge for å ha alt i orden selv. Dette kommer til å bli strengt fulgt.
Sak 5) Anlegg – Kunstgressbane og snøproduksjon
Info:
Kunstgressbanen: Regnskapet er ferdig revidert. Mva rapporteres inn før 1. mars. Kjell
Stokkan hjelper til med dette. Total kostnad ble drøyt 7,2 MNOK.
Åpning av banen blir 2. april. Det blir fest i samfunnshuset på kvelden.
Snøproduksjon: Det har vært noen møter med diverse personer som bruker og/eller
selger slikt utstyr. Ulike løsninger blir vurdert, både med tanke på antall snøkanoner og
hvor eventuell løype skal gå.
Sak 6) Sponsorer
Info: Aasen Sparebank tok kontakt i etterkant av forrige møte, der små endringer i
forslaget ble lagt fram. Avtalen slik den foreligger er komplisert å benytte seg av til fulle.
I fjor fikk vi ut omtrent 48 000 kroner, i tillegg til utskrift. Et av hovedproblemene med
avtalen er at den låser av alt av sponsing innen forsikring, eiendomsmegling, og bank.
Alternativet er Sparebank1. De er villig til å sponse med 50 000 kroner per år, i tillegg til
å bidra spesielt med støtte til arrangement i forbindelse med Stokkvola tusenårssti. De
har ingen heftelser knyttet til avtalen, noe som betyr at vi også kan ha andre sponsorer
innen bank, forsikring og eiendomsmegling.
Sparebank1 har i tillegg utøvere tilknyttet seg som de kan ”bestille” til ulike
arrangement utenom sesong for de aktuelle utøverne. De har også brukthandel som de
arrangerer i ulike klubber med annonsering og opplegg de hjelper til med. Dette kan gi
gode inntekter for klubbene.
Kommentarer: Avtalen med Sparebank1 høres veldig god ut. Hvis den skriftlige avtalen
er like god, går vi for denne.
Forslag: Vi ber om skriftlig tilbud fra Sparebank1 og dette sendes ut på e-post til alle i
styret for gjennomlesing og godkjennelse.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Eventuelt
a. Lovise Hovdal vil ikke ha ansvaret som kontaktperson for gymsalen lenger.
Anton Bryhn i friidretten tar over denne rollen.
b. Lavterskeltrening: Katrine Selven hadde planer om å arrangerer et
lavterskeltilbud (7-ukerstrening), men klarer ikke å få tid til dette i vår. Har vi
andre som kan ta på seg dette? Hvis flere tar på seg ansvaret kan blir det ikke
mange dager på alle. Marta Myhr undersøker mer og prøver å få tak i Gusta
c. Vi har fått henvendelse fra FAU om å åpne for ungdomsklubb på klubbhuset.
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Kommentarer: Hvem har ansvaret for arrangement? Er det voksne tilstede?
Skolen har egne areal som de kan benytte, for eksempel kantina. Det har vært
dårlige erfaringer med lignende tilstelninger tidligere.
Forslag: Kjell Olav Einarsve tar kontakt med FAU og hører litt mer om
detaljer.
d. Idrettshall
FAU har planer om å opprette en hallgruppe. Burde vi ha representanter med
i denne?
Kommentarer: Hall er en viktig sak for idrettslaget så vi må ha vår egen
gruppe. Det må være et nært samarbeid mellom vår gruppe og FAU-gruppa,
men det blir viktig at vi skiller mellom idrettslag og skole.
Forslag: Vi sørger for at en gruppe blir opprettet i løpet av våren.
Vedtak: Godkjent
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

15-23
15-26

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.
Gymsalavtale med skolen – Finne
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra
gymsalen

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

Tron Vedul
Tronstad
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Så fort som mulig
Innen neste
hovedstyremøte

Så fort som mulig
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16-01
16-02
16-04
16-05

16-06

16-07
16-08

Gå gjennom organisasjons- og
strategiplan.
Årsmøte: Alle avdelingene må ha
klart årsmelding og budsjett.
Diskutere hva 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?
Sjekke ut om ungdomsklubb på
klubbhuset.
Opprette idrettshallgruppe
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Lederne i alle
avdelingene
Kjell Olav Einarsve

Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Sommeren 2016

Lederne i alle
avdelingene

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Marta Myhr

I løpet av våren

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Arbeidsutvalget

I løpet av våren

