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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 4. mai 2017
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Kjersti Husby
Thea Hammeren
Marte Tiller
Ann Cathrin Fossum

Karin Nordaune Arentz
Marta Myhr
Franck Ude
Kari Aas

Sak 1) 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.
16-16 Ny kopieringsavtale
Kjell Olav Einarsve
17-01

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig

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

Klubbadmin: Undersøke om
Tron Vedul
treningssenteret kan fakturere
Tronstad
derfra og om dommer-gruppe
kan opprettes.
17-02 Flytte kunstgressandelene til
Tron Vedul
Neste
fotballavd. på hjemmesida
Tronstad
hovedstyremøte
14-11: Se sak 3
15-10: Se eventuelt.
15-12: Ikke gjort. Videreføres
16-05: Ikke gjort. Videreføres
16-16: Se sak 6.
17-01: Treningssenteret har fått tilgang og mulighet til å fakturere fra klubbadmin. Noen
praktiske utfordringer. Dommer-gruppe er opprettet under fotball. Avsluttes.
17-02: Ikke gjort. Thore Jenssen må gjøre dette. Videreføres.
Sak 2) Godkjenne forrige møtereferat
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Info: Møtereferat fra 1. februar 2017 godkjennes
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferat fra 1. februar 2017 godkjennes
Vedtak: Godkjent
Sak 3) Politiattest
Info: Attester strømmer inn, men det er vanskelig å vite hvem som skal ha. Alle
avdelingene må sende oversikt over trenere og personer som skal ha politiattest slik at
vi kan kontrollere at alle er godkjent.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Alle avdelingene sender oversikt over personene som skal ha attest til Tron
Vedul Tronstad.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Medlemskontingent/Registrering
Info: Medlemstallene for 2016 er rapportert inn til forbundet for å få lokale
aktivitetsmidler (LAM).
Kommentar: Vi har 653 betalte medlemmer så langt i år.
Sak 5) Arrangement: 110-årsjubileum + æresmedlemskap
Info: Skiavd. har hatt en liten feiring på skihytta i påska, 14. april. Det var en suksess. Vi
trenger noen som kan bli med å arrangere noe senere i år. Jarle Selven er interessert i å
være med, men vi må ha flere. Det kan være aktuelt med et arrangement ved skihytta.
Kommentarer: Kanskje kan dette arrangementet kombineres med Stokkvola duathlon?
Vi må unngå kollisjon med Agrisjå og grendakampene. 8. eller 9. september kan være
aktuell. Leksdal IL leier ut telt med bord og benker.
Forslag: Avdelingene utfordres til å finne én person hver som kan stille i denne gruppa.
Vedtak: Godkjent
Sak 6) Printer/Flyers/Frostingen
Info:
1) Frostingen har tilbydd oss egen plass i avisa der vi kan legge ut informasjon. Kan
dette være aktuelt for oss? Vi må betale litt for denne plassen, men vi kan muligens få
inn ”egne” annonseinntekter der.
2) Skal vi fortsette med flyers?
3) Hva skal vi gjøre med printing? Det vil trolig bli billigere over tid å kjøpe inn en egen
laserprinter i stedet for å inngå printeravtaler.
Kommentarer: Flertallet i hovedstyret var positiv til å fortsette med flyers. Dette er en
fin måte å informere om hva som skjer og at vi kommer for å selge noe. Det er mange
som ikke har/leser papiraviser, så vi risikerer at mange går glipp av informasjon.
Hvor skal vi plassere en printer? Desto flere som har tilgang, desto større sjanse for
feilbruk og servicekostnader. Men den må også være tilgjengelig slik at de som ønsker å
benytte seg av printeren kan gjøre det uten for mye arbeid.
Forslag: Vi utsetter innkjøp av printer inntil videre. Kjell Olav Einarsve undersøker litt
mer om det er noen som kan tilby billig printing for oss, for eksempel Duun.
Vedtak: Godkjent
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Sak 7) Eventuelt
a. Klubbhåndbok
Info: Vi må komme i gang med å lage en klubbhåndbok. Fram IL har dette på
plass og vi skal få oversendt en versjon som vi kan se på. Anne Grete Nyborg har
sagt seg villig til å være med på dette arbeidet.
Kommentarer: Alle avdelingene må lage rollebeskrivelser for sine egne roller.
Forslag: Alle avdelingene sender rollebeskrivelser til Tron Vedul Tronstad som
tar dette videre.
Vedtak: Godkjent
b. Årshjul/Kalender
Info: Vi må få laget et samlet årshjul for alle avdelingene.
Kommentarer: Det må være et enkelt system som alle kan redigere på.
Forslag: Tron Vedul Tronstad legger fram forslag på løsning på neste
hovedstyremøte.
Vedtak: Godkjent.
c. Ekstra person i valgkomiteen
Info: Det er ønske om én person til i valgkomiteen. Gaute Evenhus har sagt seg
villig til å bli med.
d. Fane 17. Mai
Info: Vi må ha en person som skal bære fanen.
Kommentarer: Vi kan spørre noen av æresmedlemmene om de ønsker å gjøre
denne jobben. Kjell Olav Einarsve tar kontakt.
Forslag: Kjell Olav Einarsve tar kontakt med æresmedlemmene for å høre om
noen kan ta på seg oppgaven med å bære fanen.
Vedtak: Godkjent
e. Fotpleie
Info: Fotpleie blir ikke på klubbhuset mer, men flyttes til Stokkberget
omsorgssenter.
f. 4H – Lagringsplass
Info: 4H har behov for lagringsplass. Har vi noe?
Kommentarer: Vi må undersøke om vi trenger plassen vi har selv, eller om det
kan lånes ut.
Må de ha lagringsplass inne eller kan det være ute i en bod?
Forslag: Alle avdelingene går gjennom rommene vi har, både på klubbhuset og i
boder, og rydder. Ting som ikke er gjort rede for når Kjell Olav er tilbake i juni
blir kastet. 4H tar kontakt med Kjell Olav Einarsve for å avklare mer detaljer.
Vedtak: Godkjent
g. Benker og bord
Info: Vi har benker og bord stående hos Lynum. 17. mai-komiteen har vært i
kontakt for å låne benkene. Skal vi ta betaling for å leie ut benkene?
Kommentarer: Vi tilbyr 17. mai-komiteen en fastpris 1000 kroner for alt.
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Forslag: Benker og bord leies ut til 17. mai-komiteen for 1000 kroner.
Vedtak: Godkjent.
h. Idrettshall
Info: Møte i idrettslaget i forrige uke med i underkant av 20 deltakere.
Overraskende lite engasjement. Vi må sørge for at veilederen for idrettshaller blir
fulgt og at det ikke blir halvveis-løsninger som gjør at hallen ikke kan brukes til
arrangement.
i. Håndball – Minihåndball
Info: Håndballgruppa lurer på om vi kan vurdere å kjøre minihåndball inn under
idrettsskolen? I stedet for å kjøre spesialisering hele vinteren med
håndballtrening kan vi tilby håndball gjennom idrettsskolen i perioder. Det er de
samme barna vi ”kjemper om” og idrettsskolen virker å bli taperen mot
særidrettene. Siden håndballtreningene for de minste uansett må legges opp som
lek, kan vi i stedet ta det inn under idrettsskolen slik at alle får et bredere
aktivitetstilbud. I tillegg vil dette trolig også gjøre at flere prøver håndball. Det vil
fortsatt være mulig å melde seg på turneringer hvis det er ønske om det.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Friidretten tar dette opp i eget avdelingsmøte og kommer tilbake med
svar.
Vedtak: Godkjent
j. Møterom i 1. etasje i klubbhuset
Info: Fotball ønsket å sette opp reoler i første etasje for å lagre utstyr som ikke
kan lagres i uteboden (vinterlagring), men oppdaget at det kunne være behov for
et mindre møterom i prosessen. Dette kan tilbys som utleie til eksterne.
Fotballavdelingen ønsker støtte for å etablere møterommet og så betaler de selv
for reoler til lagring. Det blir blant annet etablert en liten kjøkkenkrok til å koke
kaffe.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Hovedlaget støtter med 5000 kroner til innkjøp av prosjektor til
møterommet.
Vedtak: Godkjent
k. Klubbjakker
Info: Fotballavdelingen har undersøkt om klubbjakker. De har funnet en blå
allværsjakke. Prisen ligger rundt 700 kroner, før vi har fått sponsorer inn. Skal
alle trenere/medlemmer få tilbud om å kjøpe disse jakkene?
Kommentarer: Sponsormidler fra Stiklestad Eiendom kan for eksempel gå inn
som støtte til slike jakker. Vi kan henge opp jakken på lik linje med gensere og
annet utstyr på Coop Extra slik at de som er interessert kan bestille denne til
normal pris.
Forslag: Vi bruker ikke sponsormidler på å gjøre en klubbjakke billigere for alle
medlemmene, men åpner for at alle som er interessert kan kjøpe den til normalpris.
Vedtak: Godkjent
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Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det. Alle avdelingene sender
oversikt over personer som skal
ha attest til Tron Vedul Tronstad.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
15-12
16-05

16-16
17-02
17-03

17-04
17-05

17-06
17-07

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/printer
Flytte kunstgressandelene til
fotballavd. på hjemmesida
Personer til jubiléarrangement:
Alle avdelingene finner én person
som kan være med i
planleggingen.
Fanebærer – 17. mai
Lagerrom – Rydding. Alle
avdelingene går gjennom sine
lagerrom og kaster ting som kan
kastes.
4H – Lagerbehov. Finne ut hva 4H
har behov for.
Minihåndball inn i idrettsskolen.
Undersøke om de minste lagene
kan få tilbud om håndball
gjennom idrettsskolen i stedet for
håndballgruppa.
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Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Kasserer i
hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve

Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte

Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Kjell Olav Einarsve
Lederne i alle
avdelingene

Før 17. mai
Før sommeren

Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Marte Tiller

Neste
hovedstyremøte

