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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 20. april 2016
Tilstede:
Gaute Evenhus
Thore Tvete
Jørgen Reitan
Tron Vedul Tronstad
Katrine Selven

Trond Roar Almlid
Kjell Olav Einarsve
Stine Berg
Franck Ude

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møterefrat fra 29. mars må godkjennes.
Kommentarer: Kunstgressbanelånet er ikke betalt ned på. Det ble noe
Forslag: Møtereferatet fra 29. mars 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
Katrine Selven
mulighetene som ligger i
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
15-23 Følge med hvilke
Tron Vedul
betalingsløsninger som finnes og Tronstad og Katrine
hva som kommer i nær framtid.
Selven
15-26 Gymsalavtale med skolen – Finne Kjell Olav Einarsve
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra
gymsalen
16-04 Diskutere hva midlene vi har på
Kjell Olav Einarsve

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig
I løpet av første
kvartal i 2016

Så fort som mulig

Så fort som mulig
Så fort som mulig
Så fort som mulig
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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.
16-08 Opprette idrettshallgruppe
Arbeidsutvalget
I løpet av våren
16-09 Ferdigstille sponsoravtale med
Kjell Olav Einarsve
Så fort som mulig
Sparebank1
16-10 Utarbeide plan over
Jostein Øien
Innen årsmøtet til
reklameskilting rundt
bygdeallmenningen
skihytta/stadion som oversendes
bygdeallmenningen.
14-11: Vi skanner inn en signert versjon av bekreftelsen fra idrettslaget som vi legger ut
på hjemmesida. Da kan de som trenger attest skrive ut en bekreftelse, fylle inn navn,
fødselsnummer og stillingsbeskrivelse, ta et bilde av denne og sende digitalt til politiet.
Oppskrift legges ut på hjemmesida.
Videreføres.
15-01: Ingenting gjort. Videreføres.
15-03: Treningsavgifter er sendt ut. Vi holder på med et skippertak med å få folk inn i
minidrett.no. Videreføres
15-10: Ikke gjort. Videreføres
15-12: Ikke gjort. Videreføres
15-23: Ikke gjort. Videreføres.
15-26: Ikke fått svar fra rektor. Videreføres.
16-04: Ikke gjort enda. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Her må vi få sett på noe. Treningssenteret har gjort en jobb, men vi
tenker at alle skal inn i samme mal for å få en gjenkjennbar beskrivelse på tvers av
avdelingene.
16-08: Ikke opprettet enda. Videreføres.
16-09: Se egen sak.
16-10: Det har blitt diskutert i skistyret. Det jobbes med saken. Videreføres.
Sak 3) Har alle fordelt verv i styrene?
Info: Alle styrene er konstituert. Endringer som må meldes til banken:
Fotballavd: Franck Ude (leder) tar over etter Vegard Hovdal og Hege Røsdal (kasserer)
tar over etter Øyvind Evenhus.
Friidrett: Karin Nordaune (kasserer) tar over etter Øyvind Kolbrek.
Disse skal ha tilgang til kontoene og signere alle betalinger.
Sak 4) Ny sponsoravtale
Info: Sponsoravtale med Sparebank1 er signert.
Kommentarer:
Fra Thore Tvete: Som medlem i arbeidsutvalget har jeg siden hovedstyremøtet 29.03.16
ikke mottatt/blitt informert om siste utkast av avtale med Sparebank1, og har dermed
ikke hatt mulighet til å komme med innspill. De øvrige medlemmer i arbeidsutvalget har
i mellomtiden både fått presentert endelig avtale og underskrev også avtale på vegne av
hele arbeidsutvalget. Jeg mener at det er naturlig at jeg på linje med de øvrige
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medlemmer i arbeidsutvalget skulle fått slik informasjon fra leder i forkant av at avtalen
ble underskrevet.
Svar fra arbeidsutvalget: Siden arbeidsutvalget var fulltallig under prosessen med å
gjennomgå avtalen var det ikke naturlig å involvere vararepresentanten.
Kommentar til svar: I tiden etter årsmøtet 06.04.16 har arbeidsutvalget manglet ett
medlem. Det betyr vel at jeg som vararepresentant rykker opp som vanlig medlem fram
til at nytt medlem er valgt. Sponsoravtalen ble underskrevet 12.04.16, på dette
tidspunktet var jeg altså fullverdig medlem. Vi har i tidligere styremøter forholdt oss til
et utkast til sponsoravtale og vi har hatt mulighet til innspill på dette utkastet. Jeg mener
likevel at alle i arbeidsutvalget skulle fått presentert ferdigforhandlet avtale (hvor vi kan
se evt. justeringer i forhold til første utkast) før den ble underskrevet.
Poengterer at jeg respekterer flertallets valg i denne saken, det jeg påpeker er at jeg ikke
har fått den informasjonen jeg mener å ha krav på.
Det ble også diskutert om det kan dukke opp nye utgifter som følge av den nye avtalen.
Vi må blant annet finne ny regnskapfører. Flere aktører har blitt kontaktet.
Nå som den nye avtalen er signert må vi sørge for å finne nye sponsorer og avtaler som
kan bedre økonomien. Dette gjelder for eksempel forsikring.
Gaute Evenhus tar også kontakt med Aasen Sparebank for å høre om og hvordan de
ønsker å profilere seg i de arrangementene som de har vært involvert i tidligere og som
det kan være naturlig at de fortsatt får ha et eierskap til. Dette gjelder for eksempel
grendakampene og nøtteløpet.
Sak 5) Ny leder til IL Aasguten.
Info: Det har ikke blitt funnet ny leder enda. Noen forslag har blitt sendt til
valgkomiteen, men ingenting er avklart. Det jobbes videre med saken.
Sak 6) Ny ansvarlig på Klubbhuset.
Info: Kjell Olav Einarsve er ansvarlig for klubbhuset inntil videre, men vi må finne en
erstatter så fort som mulig. Arbeidsutvalget ser på saken.
Sak 7) Signerte årsmeldinger, oppdatert etter årsmøtet.
Info: Alle årsmeldingene må sendes til Tron Vedul Tronstad for arkivering.
Sak 8) Ny vaskehjelp i 2. Etg og garderober og møterom i 1. etg.
Info: Iselin Olsen har tatt på seg vasking på klubbhuset.
Sak 9) Innkjøp av ny oppvaskmaskin. Hvem gjør hva?
Info: Oppvaskmaskinen er i stykker. Vi må kjøpe en ny.
Kommentarer:
Forslag: Husstyret kan gå til innkjøp av en ny oppvaskmaskin.
Vedtak: Godkjent
Sak 10)
Eventuelt
a. Klubbadmin: Vi må få registrert medlemstall og merverdiavgift
Info: Kjell Olav Einarsve og Katrine Selven tar en runde med dette før 30.
april.
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b. Høyttalere til kunstgressbanen
Info: Det trengs nye høyttalere på kunstgressbanen, og det trengs også en
oppgradering på skihytta. Det foreslås at vi undersøker priser på utstyr og at
vi har følgende fordeling i bakhodet: Fotballavdelingen betaler høyttalere på
kunstgressbanen, skiavdelingen betaler høyttalere på skihytta, og hovedlaget
+ friidrettsavd betaler for forsterkere og en mobil høyttalerløsning.
Kommentarer: Vi må hente inn et pristilbud før vi går videre.
Forslag: Fotballavdelingen undersøker pris på utstyr og hovedstyret skal
godkjenne før man går til innkjøp.
Vedtak: Godkjent
c. Lån av treningssenteret:
Info: CERG-gruppa lurer på om de får låne 2. etasjen på treningssenteret
gratis, fredag 22. april, til styrketrening. Omtrent 25 stykker er med på
aktiviteten, noe som er veldig bra. Dette er et godt helsetilbud for Åsen.
Treningssenteret skal ta opp saken og gi svar. De er for øvrig nødt til å være
konsekvent i slike saker og er usikker på om gratis utlån er mulig. Da er det
fort flere som ønsker det samme. Treningssenteret gir beskjed til Marta Myhr.
d. Det jobbes med en reguleringsplan nedenfor klubbhuset.
Brynjar Aarnseth har vært i kontakt med idrettslaget angående trekanten av
grusbanen som tilhører han. Han ønsker å avslutte avtalen med idrettslaget
siden vi ikke bruker grusbanen lenger.
Kommentarer: Siden idrettslaget ikke har behov for denne biten, og ikke
kommer til å få det i framtiden heller, kan vi avslutte avtalen.
Forslag: Idrettslaget avslutter leieavtalen av trekanten av grusbanen som
tilhører Brynjar Aarnseth.
Vedtak: Godkjent
e. Dør på klubbhuset
Info: Det trengs ny dør i 2. etasje på klubbhuset, noe som har vært på blokka
lenge. Når denne blir byttet kommer kodelåsen til å bli flyttet fra 1. etasjen. Da
blir døra i 1. etasje låst med nøkkel.
f. Organiasjonsplan – Ny tekst
Info: Vi må huske å gå gjennom endringsforslagene i organisasjonsplanen
som kom fram som på årsmøtet.

Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det. Det legges ut ny oppskrift
på hjemmesiden
15-01 Avklare lysløype-saken med
bygdeallmenningen.
15-03 Klubbadmin: Utnytte
mulighetene som ligger i
systemet.

Ansvarlig
Gaute Evenhus +
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Leder i
arbeidsutvalget
Katrine Selven

Så fort som mulig
I løpet av første
kvartal i 2016

IL Aasguten
15-10

Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.

15-12

Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
Følge med hvilke
betalingsløsninger som finnes og
hva som kommer i nær framtid.
Gymsalavtale med skolen – Finne
ut om korpset har anledning til å
presse ut idrettslaget fra
gymsalen
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.
Opprette idrettshallgruppe
Ferdigstille sponsoravtale med
Sparebank1
Utarbeide plan over
reklameskilting rundt
skihytta/stadion som oversendes
bygdeallmenningen.
Kontakte Aasen Sparebank for å
avklare om og hvordan de ønsker
å profilere seg videre
Kjøpe ny oppvaskmaskin til
Klubbhuset
Høyttalere til kunstgressbanen og
skihytta
Sak på neste hovedstyremøte:
Innføre endringer i
organisasjonsplan

15-23
15-26

16-04
16-05

16-08
16-09
16-10

16-11
16-12
16-13
16-14
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Kasserer i
hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
Tron Vedul
Tronstad
Tron Vedul
Tronstad og Katrine
Selven
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve
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Lederne i alle
avdelingene

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Arbeidsutvalget
Kjell Olav Einarsve

I løpet av våren
Så fort som mulig

Jostein Øien

Innen årsmøtet til
bygdeallmenningen

Gaute Evenhus

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Franck Ude

Så fort som mulig

Gaute Evenhus

Neste
hovedstyremøte

Så fort som mulig
Så fort som mulig
Så fort som mulig

