IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober 2016
Tilstede:
Franck Ude
Ann Cathrin Fossum
Marta Myhr
Thore Tvete
Magne Christiansen

Stine Berg
Anton Bryhn
Trond Roar Almlid
Jarle Selven
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Leder i idrettslaget
Info: Vi har fortsatt ikke konstituert ny leder i idrettslaget. Statusoppdatering fra
valgkomiteen. Nestleder har også trukket seg. Valgkomiteen har ikke kommet i mål med
å finne nye personer.
Kommentarer: Det er ingen viktige saker som brenner og som skal binde opp lederen i
særlig grad. Det viktigste er å få en person som kan godkjenne betalinger i banken.
Forslag: Magne Christiansen tar på seg lederrollen fram til neste årsmøte. Det kalles inn
til ekstraordinært årsmøte så fort som mulig.
Vedtak: Godkjent
NB! Etter hovedstyremøtet ble det snakket mer med Kjell Olav Einarsve, og han er
positiv til å stille som leder igjen. Han ser for seg å være med gjennom
hallbyggeprosjektet som settes i gang i 2017. Valgkomiteen legger Kjell Olav fram som
forslag på ekstraordinært årsmøte. Magne Christiansen trekker seg også som kandidat.
Denne informasjonen gikk ut til hovedstyret gjennom e-post i etterkant av
hovedstyremøtet.
Sak 2) Fordeling av LAM
Info: LAM for 2015 er fordelt etter tidligere godtatt nøkkel. Andelen som tidligere har
gått til Trim er fordelt ut til alle de andre. Andre sponsormidler og fellesutgifter er også
fordelt. Se vedlegg 1 for detaljer.
Kommentarer:
1) Spørsmål fra Franck: Har pengene fra Coop Frosta blitt fordelt? Svar fra Katrine via
SMS: Nei, pengene fra Coop Frosta har ikke blitt delt ut. Det har heller ikke pengene fra
SMN1. Dette blir tatt opp på et senere hovedstyremøte.
Sak 3) Runde rundt bordet
Friidrett: Friidretten har delt aktivitetene i sommer- og vinteraktivitet. Egne grupper
jobber med hver sin del. Nå er de akkurat ferdig med sommeravdelingen og idrettsskole
og allidrett startet opp.
Håndball: Håndball har flere lag på gang, blant annet to lag i serie. Dette medfører at det
må arrangeres seriekamper. Det må trolig samarbeides med Frosta for å få til dette.
Marta jobber med saken. Det har vært vanskelig å finne trenere, spesielt til de eldste
lagene. Flere trenere har gått sammen for å dele på oppgavene. Det er spesielt vanskelig
å få ungdommer til å stile opp som trenere. Dette sliter de med på Frosta også. Kan vi
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kanskje finne på noe smart sammen? Håndballavdelinga har heller ikke dommere som
kan stille. Marta fikk noen navn fra hovedstyret som hun skulle sjekke med, både som
trenere og dommere.
Treningssenteret: Det er mange personer som ikke har betalt avgift etter at den gikk ut
i år. Avdelinga har derfor planer å sende ut en flyer med informasjon for å se om det
hjelper. Det forventes for øvrig at aktiviteten øker noe etter hvert som høststormer og
snø dukker opp. ingen kopi/printeravtale om dagen.
Treningssenteret har også slitt med å finne trenere, men det ser ut til å gå.
Siden siste har det blitt søkt Norges idrettsforbund om 10 000 kroner til merking av
turløyper i Åsen. Disse pengene fikk vi og fem personer har jobbet med å sette opp
postkasser. Foreløpig er det satt opp fem postkasser rundt i bygda. Disse har blitt flittig
brukt og tilbudet er godt mottatt. Pengene har for øvrig begynt å bli brukt opp, og det er
fortsatt noe mer jobb som gjenstår. Hovedstyret foreslo at gruppa setter opp et budsjett
for det gjenstående og sender til arbeidsutvalget som tar stilling til hva som skal gjøres.
Ski: Skiavdelingen har fått tildelt KM 28. januar. Det har nettopp vært avholdt møte om
snøproduksjon på fjellet. Konklusjonen er at det avventes inntil videre, men at man
undersøker hva som skal til av søknader til NVE og diverse.
Byttedag er under planlegging, 11. og 12. november. Det kan gi overskudd til
idrettslaget.
Det har vært gjort mye arbeid rundt skihytta i regi av Asbjørn Andersen. Det ser også ut
som vi får satt opp gjerde fra skihytta ned mot parkeringa for å skille mellom parkering
og skiløype.
Nytt lydanlegg er også på plass på skihytta.
30 sett skiklær har blitt bestilt etter prøvekveld på klubbhuset.
Fotball: Fotballavdelingen går i underskudd i år, men det er mye aktivitet og ingen
krise. De skal være ansvarlig for å arrangere et fotballforum for Innherred fotballkrets.
Sak 4) Eventuelt
a. Dugnadstimer
Info: Person fra friomsorgen har behov for dugnadstimer. Franck Ude er
kontaktperson. Alle lederne ble oppfordret til å tenke gjennom om det er noe
hos dem som kan gjøres og gi beskjed direkte til Franck.
b. Nytt lydanlegg
Info: Det har blitt kjøpt inn nytt lydanlegg som kan benyttes både på
kunstgressbanen, på skihytta og som mobilt anlegg. Dette er noe som kan
gagne alle avdelingene. Totalsummen ble omtrent 75 000 kroner, og
fotballavdelingen har lagt ut for dette. Hvordan skal denne utgiften fordeles
og hvem skal ha ansvar for anlegget?
Kommentarer: Ulike fordelingsforslag ble lagt fram på møtet og diskutert.
Forslag: Arbeidsutvalget/hovedlaget betaler for hele anlegget og tar pengene
fra ekstrapotten som står i oppgave 16-04. Hovedlaget blir ansvarlig for drift
og får også eventuelle inntekter ved utleie. Egen person som er ansvarlig for
det praktiske må finnes.
Vedtak: Godkjent
c. Organisasjonsendring
Info: Vi er nødt til å se på organisasjonsstrukturen i styrene. Det kommer til å
bli fremmet forslag om endringer på neste årsmøte. Styrene i de ulike
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avdelingene blir redusert til et minimum og så sørger man for at arrangement
og alt som skal gjøres blir gjort i egne komiteer. Dette vil forhåpentligvis gjøre
det enklere å finne personer til styrene, og man kan utnytte personresursene i
bygda på en bedre måte. Alle avdelingene oppfordres til å sette seg ned å
tenke gjennom hvilke oppgaver de har og hva som kan løses i komiteer.
d. Ballbingen
Info: Skolen har sagt fra seg ballbingen og idrettslaget har ansvaret for dette.
Tidligere ble fotballavdelinga satt som ansvarlig for å vedlikeholde denne,
men det er uenighet i avdelinga om dette er et ansvar som hører hjemme der.
Er det naturlig at en annen avdeling tar over ansvaret for ballbingen?
Kommentarer: Ingen
Forslag: Alle avdelingene tar dette tilbake til sine styrer for å diskutere om
det er noe som de kan ta hånd om. Saken tas opp igjen på et senere
hovedstyremøte.
Vedtak: Godkjent
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.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
15-12
15-23
15-26

16-04
16-05

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

Ansvarlig
Gaute Evenhus +
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Leder i
arbeidsutvalget
Katrine Selven

Så fort som mulig

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

Sommeren 2016

Lederne i alle
avdelingene

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

I løpet av første
kvartal i 2016

Så fort som mulig
Så fort som mulig
Så fort som mulig
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16-08
16-09
16-10

16-11
16-12
16-13
16-14
16-15

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
Ballbingen: Alle avdelingene
diskuterer i sine styrer om de kan
ta over vedlikehold.
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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

Lederne i alle
avdelingene

Neste
hovedstyremøte
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