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Møtereferat hovedstyremøte: 1. februar 2017
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Marta Myhr
Franck Ude
Tron Vedul Tronstad

Jostein Øien
Ann Cathrin Fossum
Anton Bryhn

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Referat fra 7. desember 2016 godkjennes.
Kommentar: Fotball var ikke tilstede og ønsker å diskutere fordeling av sponsormidler
på et senere tidspunkt.
Forslag: Referatet 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
Tron Vedul
har det. Det legges ut ny oppskrift Tronstad
på hjemmesiden
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
16-05 Rollebeskrivelser: Alle
Lederne i alle
avdelingene må få laget en kort
avdelingene
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
16-14 Sak på neste hovedstyremøte:
Gaute Evenhus
Innføre endringer i
organisasjonsplan.
16-15 Ballbingen: Alle avdelingene
Lederne i alle
diskuterer i sine styrer om de kan avdelingene
ta over vedlikehold.
16-16 Ny kopieringsavtale
Kjell Olav Einarsve

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig

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

Neste
hovedstyremøte
14-11: Tron Vedul Tronstad har begynt å få data fra Gaute Evenhus. Vi må fortsatt huske
å endre ansvarlig person i Brønnøysundregistrene. Nytt skjema med riktig signatur skal
legges ut på hjemmesida. Videreføres.
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15-10: Fotballavd. legger ut årshjul på hjemmesida som alle avdelingene kan bruke som
mal hvis det ser bra ut. Videreføres.
15-12: Ikke gjort. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
16-14: Se sak 3. Avsluttes.
16-15: Det er enighet om at fotball fortsetter å ha ansvaret for ballbingen. Skolen ønsker
plan på vedlikehold og fotballavd. har satt i gang en denne jobben og kommer med
forslag. De ønsker blant annet å skifte matta slik at samme vedlikeholdsutstyret kan
brukes i bingen og på kunstgressbanen. Avsluttes.
16-16: Forespørsel er sendt til LevaFro og vi har fått et tilbud. Det er ikke bestemt om vi
går for dette. Alternativer ble diskutert. Kjell Olav Einarsve undersøker litt videre.
Videreføres.
Sak 3) Årsmøte – Saker som må tas opp
Info:
Medlemskontingent (2018):
Info: Forbundet krever at alle medlemmer skal betale minst 100 kroner per
person. Dette vil være utfordrende på mange plan, og konsekvensene av dette er
usikre. Store barnefamilier (mer enn 3 barn) kommer særlig negativt ut av en slik
endring. Risikoen er at mange foreldre kommer til å la være å melde seg inn. Det
kan i så fall gjøre det utfordrende å finne personer til styreverv. Dette kan for
øvrig løses med en med komitébasert organisering av aktivitetene.
Styret er usikre på hvordan en slik endring vil slå ut, men siden lovnormen
krever at det skal være slik er vi villige til å prøve det. Det blir spesielt viktig å
Forslag: Vi foreslår 100 kroner per medlem. Ingen forskjell på voksne, barn,
pensjonister/uføre.
Vedtak: Godkjent
Organisasjonsplan:
Info: Forslag til ny organisasjonsplan er sendt ut til alle i hovedstyret.
Kommentarer: Ingen kommentarer på møtet, men ikke alle styremedlemmene
hadde lest gjennom forslaget.
Alle styremedlemmene oppfordres til å se gjennom forslaget og komme med
kommentarer innen 15. februar.
Strategiplan:
Info: Strategiplanen skal også gås gjennom på årsmøtet. Det er trolig ikke behov
for endringer av denne, men vi kan vurdere å bake dette dokumentet inn i en
klubbhåndbok som vi håper å ha ferdig i løpet av året.
Alle styremedlemmene oppfordres til å se gjennom og komme med kommentarer
innen 15. februar.
Valg:
Info: Valgkomiteen er godt i gang med å finne nye representanter, men mangler
en del personer.
Hvis noen har gode forslag må disse sendes til Jarle Selven.
Alle avdelingslederne må også undersøke om alle som har tenkt å trekke seg har
sagt i fra.
Saker fra styret:
- Kunstsnøprosjekt
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Info: Det jobbes med å få til et kunstsnøanlegg på fjellet. Det kommer til å bli lagt
fram informasjon om prosjektet på årsmøtet der det blant annet bes om
godkjenning til å ta opp lån.
Det er fortsatt en god del usikkerheter knyttet til prosjektet, blant annet
strømkostnadene knyttet til et slikt anlegg.
Sak 4) Eventuelt
a. Fotballhall
Info: Det er ønske om å opprette en gruppe som kan se mer detaljert på
muligheten for å bygge en fotballhall i Åsen. En slik hall vil kunne føre til gode
leieinntekter til idrettslaget både fra lag i Trondheimsregionen og i motsatt
retning mot Steinkjer. Mange lag reiser allerede langt for å få trene i hallene
som eksiterer og det kan være vanskelig å få treningstid slik situasjonen er i
dag. Det er for øvrig relativt store utgifter knyttet til et slikt prosjekt og
mange detaljer som må undersøkes og avklares.
Forslag: Hovedstyret stiller seg positiv til å opprette en slik gruppe som kan
undersøke nærmere og komme med mer detaljer.
Vedtak: Godkjent
b. Allianselag
Info: Fotballavd. har sett på muligheten for annen type organisering av
idrettslaget, blant annet noe lignende som allianselag. Franck Ude presenterte
ideen bak en slik organisering. Dette kan være aktuelt hvis investeringene
begynner å bli store, blant annet i forhold til fotballhall, slik at idrettslaget
ikke blir økonomisk forpliktet overfor noe en avdeling driver med. Kretsen
ser at dette også er en utvikling som holder på å tvinge seg fram.
Vi gjør ikke noe mer med dette inntil videre, men må holde øynene åpne for at
alternative organiseringsformer kan være aktuelt i framtiden.
c. Treningssenteret
Info: Det er tungvint å håndtere alle fakturaene med tanke på når
medlemmene har blitt med i treningssenteret og når de skal betale. Kan dette
løses i klubbadmin?
Forslag: Vi undersøker hvilke muligheter som ligger i klubbadmin og om vi
kan få automatisk utsendelse av fakturaer derfra.
Vedtak: Godkjent
d. Dommere inn i Klubbadmin
Info: Det er et ønske fra fotballavd. om å få dommerne inn som en egen
gruppe i klubbadmin. Dette er en gruppe som også mottar LAM, og vi må
derfor sørge for at de blir registrert.
Forslag: Tron Vedul Tronstad tror ikke dette skal være noe problem i det hele
tatt, men undersøker.
Vedtak: Godkjent
e. KM på ski – Mediedekning
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Info: Innherred avis ba om å få tilsendt bilder og info fra KM i Selbu uten å
sende egen journalist. Skiavdelingen syntes dette er litt passivt av avisa og det
ble sendt en kommentar tilbake til avisa som kom med argumenter for
hvorfor det er slik.
Kommentar: Vi bør kanskje ha en egen ansvarlig som sørger for at vi selv tar
bilder og sender til avisene for å synliggjøre hva vi driver med. Selv om dette
ikke skal være en hovedoppgave for idrettslaget, kan det gi god omtale i
bygda og gjøre idrettslaget mer attraktiv for sponsorer.
Forslag: Alle avdelinger som skal ha arrangementer av litt størrelse bør
vurdere å gi en person ansvar for å ta bilder og sende til lokalavisene.
Vedtak: Godkjent
f. Kunstgressbaneandeler
Info: Det ligger andelsinfo på hjemmesida som ikke har vært aktiv på lang tid.
Skal vi ta bort dette og heller erstatte det med kunstsnøprosjektet?
Kommentar: Fotballavd. har planer om å gjøre et siste stunt og se om det er
noen flere som kan bidra.
Det er for øvrig mulig å flytte andelsinformasjonen til fotballavd. side på
hjemmesida i stedet for på forsida.
Forslag: Vi flytter informasjonen til fotballavdelingens side på hjemmesida og
har den der inntil fotballavd. har gjennomført siste stunt.
Vedtak: Godkjent
g. Nettlagring av dokumenter:
Info: Vi har behov for nettlagring av møtereferater og andre dokument.
Kommentar: Fotball har ordnet en løsning gjennom ATEA. Vi avventer og ser
hvordan denne løsningen fungere og ser om alle avdelingene kan benytte
denne.
h. Idrettshall
Info: Møte med kommunen ble avholdt 4. januar. Diverse punkt ble lagt fram
fra oss om ting som kommunen må tenke på, for eksempel lagerbua ved
skolen, klubbhuset, treningssenteret, kiosk, kjøkken, tribuner.
Reklameplasser i hallen får vi bruke som vi vil. Det blir navnekonkurranse på
navnet på hallen. Skytterlaget har gjort en god innsats med å få fram sine
ønsker. Kommunen ser for seg oppstart av planleggingen i mars. Det kommer
til å bli avholdt allmøte i bygda.
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
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.

Ansvarlig
Gaute Evenhus +
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Kasserer i
hovedlaget og

Så fort som mulig
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15-12
16-05

16-16
17-01

17-02

Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
Rollebeskrivelser: Alle
avdelingene må få laget en kort
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
Ny kopieringsavtale
Klubbadmin: Undersøke om
treningssenteret kan fakturere
derfra og om dommer-gruppe
kan opprettes.
Flytte kunstgressandelene til
fotballavd. på hjemmesida

ledere i alle
avdelingene.
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene
Kjell Olav Einarsve
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Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Tron Vedul
Tronstad

Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte

Tron Vedul
Tronstad

Neste
hovedstyremøte

