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Møtereferat hovedstyremøte: 17. januar 2018
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Thea Hammeren
Trond Roar Almlid
Kari Skagen Aas
Tron Vedul Tronstad

Anne Grete Nyborg
Marte Tiller
Line Benjaminsen
Ann Cathrin Fossum
Franck Ude

Sak 1) Godkjenne møtereferat
Info: Referat fra 7. desember må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferatet fra 7. desember 2017 godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
Frist
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge Tron Vedul
Fortløpende
for at alle som må ha politiattest
Tronstad
har det. Alle avdelingene sender
oversikt over personer som skal
ha attest til Tron Vedul Tronstad.
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og Kasserer i
Så fort som mulig
alle avdelingene skal lage årshjul. hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
15-12 Undersøke hvordan vi kan legge
Tron Vedul
Så fort som mulig
ut årshjul på hjemmesiden.
Tronstad
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.
17-09 Meråker sommereventyr –
Kjell Olav Einarsve
Sommeren 2018
Avklare om det skal tilbys
økonomisk kompensasjon for
barn som ønsker å være med der.
17-13 Nytt gulvbelegg på klubbhuset –
Kjell Olav Einarsve
I løpet av 2018
Undersøke pris
17-14 Treningstrapp ved Torhaugen –
Anne Grete Nyborg I løpet av 2018
Sette opp budsjett og undersøke
finansieringsmuligheter
14-11: Ny bekreftelse på arbeidsforhold er lagt ut på hjemmesida. Den kan ikke være
eldre enn et halvt år. Vi har ikke alle på plass. Videreføres.
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15-10: Kasserer i hovedlaget har sendt over viktige datoer. Disse skal legges inn på
hjemmesida slik at senere kasserere kan gå inn der og sjekke. Avsluttes.
15-12: Ikke fått svar fra Jenssen Media om detaljer. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
17-09: Ikke gjort. Videreføres.
17-13: Fått pris fra én leverandør. 20 000 kr, hvis vi river ut alt selv. Vi skal få tilbud fra
minst én til. Videreføres.
17-14: Aasen Sparebank har kontaktet oss angående treningstrapp. De ønsker et møte
for å diskutere dette nærmere. Anne Grete og Ann Cathrin blir med på møtet fra oss.
Videreføres.
Sak 3) Årsmøte
Info:
Dato: Forslag om onsdag 28. februar.
Saker: Har vi saker fra hovedstyret?
Regnskap: Vi ønsker at kassererne skal legge fram regnskap. Revisorene lurer på
hvordan avvik blir fulgt opp. Dette kommer til å bli tatt opp på årsmøtet. Overskuddet i
fjor var over 380 000 kroner. Denne summen inneholder en stor gave fra Einar Opøien.
Årsmeldinger: Alle avdelingene skriver årsmelding.
Kontingent: Vi fortsetter med 100 kroner per medlem neste år også. Da vet vi mer om
hvordan medlemmene har reagert.
Valg: Det jobbes med å finne erstattere. Det er store utskiftninger i noen av avdelingene.
De har behov for å få inn forslag i de ulike styrene.
Organisasjonsplan: Kjell Olav og Tron tar hovedansvaret, men alle lederne ser gjennom
og vurderer det som står om sine avdelinger.
Kommentarer:
Forslag: Årsmøtet gjennomføres 28. februar klokken 1900 på klubbhuset.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Fordeling av midler i år. Hallutstyr evt. annet?
Info:
- Vi vet at treningshall kommer til å stå ferdig i løpet av året. Det kan være behov
for store investeringer til utstyr i hallen, men håndballavd. har ikke så mye
penger. Vi må legge en plan etter hvert, om hvem som trenger hva og hvem som
skal betale dette. Hvis vi for eksempel skal fordele penger til håndball må dette
opp som sak på årsmøtet.
- Utvidelse av treningssenteret. Det er ønske om å utvide treningssenteret, og vi
kan begynne å se på det i løpet av året. Selve utbyggingen vil ikke skje i år, men vi
kan legge fram for årsmøtet om vi kan gå videre med undersøkelser.
- Løypemaskina er på overtid. Den har ikke maskinskadeforsikring lenger, fordi
den er for gammel. Det er et ønske om å kjøpe inn en ”ny” maskin. De har fått
tilbud på to 2013-modeller, og én 2015-modell. Prisen ligger i overkant av 1 200
000 kr. Det har blitt diskutert om hovedlaget kan støtte med 200 000 kr, og
treningssenteret 150 000 kr. De kan få 250 000 kr for den gamle maskina.
Kommunen har sagt at de muligens kan støtte med 250 000 kr. Hvis vi i tillegg
selger andelsbrev kan det bli relativt lite i lån. Forslag legges fram for årsmøtet.
Kommentar: Sakene ble diskutert underveis.
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Forslag: Sakene over legges fram på årsmøtet. Mer detaljer gås gjennom på siste
hovedstyremøte før årsmøtet (skal gjennomføres omtrent en uke før årsmøtet).
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Eventuelt
a. Kontingent: Det er avdekket feil blant barn og familierelasjoner for noen av
medlemmene. Det har heller ikke kommet e-post og sms om at kontingent er
sendt ut. Tron sjekker opp.
b. Idretts-SFO
Info: Mads Jørgen ønsker å komme i gang med en idretts-SFO (fotball-SFO) to
ganger i uka. Tilbudet skal være for elever fra 4.-7 klasse. Hvilken rolle skal
idrettslaget ha i dette? Det enkleste er at Mads Jørgen oppretter et
enkeltmannsforetak som kan fakturere idrettslaget, og så sørger idrettslaget for
at pengene blir hentet inn fra barna.
Kommentarer: Det er trolig større interesse for idretts-SFO enn fotball-SFO.
Både i kommunen og blant åsbygg. Hvis idrettslaget er involvert blir barna
forsikret gjennom NIF. Hva skjer hvis Mads Jørgen blir syk eller ikke kan stille
lenger? Har han back-up? Hvis idrettslaget tar ansvaret kan vi ende opp med å
måtte stille med noen som tar over.
Forslag: Mads Jørgen kan sende ut et informasjonsskriv og lodder stemningen.
Vedtak:
c. Æresmedlem-kveld
Info: Det ble gjennomført en kveld på klubbhuset for de som skulle få
æresmedlemskap. Det ble servert festsodd og kaker, og det var en fin kveld. Ann
Cathrin og Per Olav, som fikk ansvaret, syns det var litt rart at de fikk ansvaret og
savnet litt informasjon.
Kommentar: Det har også blitt diskutert om idrettslaget burde ha en festkveld
hvert år der vi kunne gjort stas på medlemmer og der æresmedlemmene kunne
blitt
d. Store overtrekksvester
Info: Håndballavd. har kjøpt inn 40 vester som er for store til håndballspillerne.
De lurer på om fotballavdelinga er interessert i å kjøpe disse.
Kommentarer: Hvilken farge har vestene og hva er prisen? Kan vestene byttes
med fotball. Kan hovedlaget kjøpe dem og ta vare på disse til hallen er på plass?
Håndballavd. sender over litt mer informasjon til fotballavd. som finner ut om de
kan kjøpe dem.
Forslag: Hvis fotballavd. ser nytte for dem kjøper de vestene, ellers tar
håndballavd. vare på vestene til hallen er på plass, så tar vi eventuelt saken da.
Vedtak: Godkjent
e. Medlemsregistrering
Info: Alle kassererne må dobbeltsjekke at alle aktive er registrert for sine
avdelinger.
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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.
15-12 Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
16-05 Rollebeskrivelser: Alle
avdelingene må få laget en kort
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
17-09 Meråker sommereventyr –
Avklare om det skal tilbys
økonomisk kompensasjon for
barn som ønsker å være med der.
17-13 Nytt gulvbelegg på klubbhuset –
Undersøke pris
17-14 Treningstrapp ved Torhaugen –
Sette opp budsjett og undersøke
finansieringsmuligheter
18-01 Organisasjonsplan – Alle lederne
leser gjennom det som står om
sine avdelinger og vi går gjennom
i møtet som blir i forkant av
årsmøtet.
18-02 Klubbadmin – Sjekke feilene som
er rapportert og hvorfor e-post
ikke har blitt sendt ut.
18-03 Idretts-SFO/Fotball-SFO – Sende
ut informasjon og lodde
stemningen
18-04 Medlemsregistrering – Alle
kassererne dobbeltsjekker at alle
aktive har blitt registrert
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Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve

Sommeren 2018

Kjell Olav Einarsve

I løpet av 2018

Anne Grete Nyborg

I løpet av 2018

Tron Vedul
Tronstad og Kjell
Olav Einarsve

21. februar?

Tron Vedul
Tronstad

Så fort som mulig

Mads Jørgen Nesjø

Så fort som mulig

Alle kassererne

Så fort som mulig

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

