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Møtereferat hovedstyremøte: 25. april 2018
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Anne Berit Haabeth
Jørgen Reitan
Thea Solvold Hammeren

Kjersti Husby
Franck Ude
Marte Tiller
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Referat fra 17. januar må godkjennes.
Kommentarer: Ingen.
Vedtak: Referat fra 17. januar godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge Tron Vedul
for at alle som må ha politiattest Tronstad
har det. Alle avdelingene sender
oversikt over personer som skal
ha attest til Tron Vedul Tronstad.
15-12 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.
17-09 Meråker sommereventyr –
Kjell Olav Einarsve
Avklare om det skal tilbys
økonomisk kompensasjon for
barn som ønsker å være med
der.
17-13 Nytt gulvbelegg på klubbhuset – Kjell Olav Einarsve
Undersøke pris
17-14 Treningstrapp ved Torhaugen – Anne Grete Nyborg
Sette opp budsjett og undersøke
finansieringsmuligheter
18-01 Organisasjonsplan – Alle lederne Tron Vedul
leser gjennom det som står om
Tronstad og Kjell
sine avdelinger og vi går
Olav Einarsve
gjennom i møtet som blir i
forkant av årsmøtet.

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Sommeren 2018

I løpet av 2018
I løpet av 2018
21. februar?
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18-02

Klubbadmin – Sjekke feilene som Tron Vedul
Så fort som mulig
er rapportert og hvorfor e-post
Tronstad
ikke har blitt sendt ut.
18-03 Idretts-SFO/Fotball-SFO – Sende Mads Jørgen Nesjø Så fort som mulig
ut informasjon og lodde
stemningen
18-04 Medlemsregistrering – Alle
Alle kassererne
Så fort som mulig
kassererne dobbeltsjekker at
alle aktive har blitt registrert
14-11: Hva skal vi gjøre med de som ikke leverer attest? Leder for avdelingen og leder
for laget blir informert og gir én ukes frist. Videreføres.
15-12: Jensen Media har blitt kontaktet, men saken har ikke blitt fulgt opp. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
17-09: Avdelingene blir enige. Avsluttes.
17-13: Midlertidig stanset pga. utleie av klubbhuset. Avsluttes.
17-14: Treningstrapp er under oppføring. Penger har begynt å komme inn. Avsluttes.
18-01: Gjennomført. Avsluttes.
18-02: Det hadde vært trøbbel sentralt i serveren hos NIF som forårsaket problemer. Vi
har prøvd å rydde opp, og alle skal ha fått e-post nå. Avsluttes.
18-03: De har satt i gang og undersøker om det er interesse neste år. Avsluttes.
18-04: Medlemstallene er registrert. Avsluttes.
Sak 3) Saker fra årsmøtet
Info: Ulike saker fra årsmøtet
1) Kurs for kasserere blir gjennomført før sommeren.
2) Husleie for treningssenteret: Det foreslås 10 000 kroner i måneden.
Treningssenteret ønsker å betale én gang i året. Frist for overføring er 31.
mars hvert år, og betalingen gjelder inneværende år.
3) Beløpsgrense før man må ha godkjenning av hovedstyret.
Kommentarer: Grensen for hva som må godkjennes i hovedstyret må settes
slik at det fungerer i praksis uten for mye byråkrati. Det er veldig upraktisk at
relativt små innkjøp må godkjennes i hovedstyret.
Forslag: Treningssenteret betaler 10 000 kroner i måneden i husleie, og summen
betales inn én gang i året (31. mars). Betalingen gjelder inneværende år.
Beløpsgrense for hva som må godkjennes i hovedstyret settes til 50 000 kroner. Innkjøp
opp til denne grensen må godkjennes i avdelingene, i tillegg til at leder i hovedlaget kan
godkjenne.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Løypemaskin
Info: Skiavdelingen la frem foreløpig budsjett.
Totalt kapitalbehov er 1 475 000 kr. Dette innbefatter 100 000 kr til utbedring av
garasje.
De har omtrent 1 200 000 kr. Trenger 275 000 kr i lån for å kunne gjennomføre kjøpet.
Det ser med andre ord ut til å kunne gå greit å få finansiert ny maskin. Levanger
kommune har støttet med 250 000 kr.
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Det må avklare vilkår for lån fra treningssenteret.
Kommentarer: Vi bør unngå å ta opp lån i banken. Kan vi klare å få til annen
finansiering? Banklån kan brukes for å få gjennomført kjøpet, men bør betales ned så
raskt som mulig.
Forslag: Treningssenteret og skiavdelingen blir enige om betingelsene for lån.
Skiavdelingen får godkjennelse til å låne resterende beløp fra banken.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Aktivitetslederkurs
Info: Thea Solvold Hammeren er ansvarlig for påmeldingen til aktivitetslederkurs.
Informasjon er lagt ut på facebook og hjemmesida. Ingen er påmeldt enda.
Kommentarer: Bør vi markedsføre dette bedre? Vi prøver å sende ut mer mas for å få
flere med. Avdelingene bør sende ut informasjon til sine aktive.
Forslag: Vi prøver å markedsføre kurset slik at det kan gjennomføres som planlagt.
Thea er ansvarlig.
Vedtak: Godkjent.
Sak 6) Idrettsskole
Info: Planen er å kjøre idrettsskolen som tidligere, men at de skal ha tettere kontakt med
de andre avdelingene. Ballek blir blant annet én av aktivitetene der både håndball og
fotball blir inkludert.
Tilbakemeldingene fra ungene er at det er veldig bra å få prøve alle aktivitetene som vi
ikke har i bygda.
Kommentarer: Skal vi fokusere mer på de aktivitetene som vi har i klubben? Dette kan
lette arbeidsmengden for friidrett/idrettsskole.
Når begynner vi med særidrettene?
Forslag: Friidrett kontakter avdelingene for å koordinere nærmere. Dette må gjøres før
sommerferien. Hovedstyret er positiv til å få flere med i idrettsskole, og at særidrettene
introduseres der. Marte tar med seg innspillene til styret i friidrett.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Idrettshall
Info: 7. mai blir det bestemt hvordan hallen blir. Grunnarbeidet er godt i gang og det ser
ut som alt går etter planen.
Sak 8) Gymsal
Info: Treningstider må avklares før sommerferien.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Tron Vedul Tronstad tar kontakt med avdelingene
Vedtak: Godkjent
Sak 9) Idrettsregistrering
Info: Alle lag har registrert sine aktive medlemmer og tallene er meldt inn til forbundet.
Sak 10)
Sponsor
Info: Stiklestad Eiendom har kontaktet oss for å prøve å selge flere leiligheter. Hva kan
vi tilby?
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Det har kommet tre forslag til annonse på hjemmesida.
Kjell Olav la fram flere alternative måter vi kan tilby reklame. Han skal i møte med
Stiklestad Eiendom for å lage en avtale. De kan være interessert i draktreklame neste
gang vi skal fornye draktene.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Kjell Olav Einarsve kan godkjenne avtale med Stiklestad Eiendom.
Vedtak: Godkjent.
Sak 11)
Eventuelt
a. Firhjuling til fotball
Info: Fotballavdelingen ser etter firhjuling. Denne kommer til å koste omtrent
50 000 kroner.
Forslag: Fotballavdelingen godkjenner at fotballavdelingen kan kjøpe en
firhjuling til rundt 50 000 kroner.
Vedtak: Godkjent
b. St. Olavsloppet
Info: Friidrett sliter med å få endene til å møtes. Ingen vil stille som ansvarlig for
vekslingene, og styret i friidrett har heller ikke mulighet til å stille under selve
dagen. Mange vil stille som hjelp, men ingen ønsker å være ansvarlig. Friidrett
tilbyr betalingen som loppet stiller med.
Kommentarer: Kan fotball ta én veksling og ski ta én? Marte kan være ansvarlig
for Fættenfjorden selv, men trenger noen flere å støtte seg på. Kjell Olav hjelper
med å finne noen.
c. Vårsleppet
Info: Vi skal ha stand på vårsleppet. Håndball, ski og trappetrim skal dit. De
samsnakkes for å sørge for å stå samlet og vite hva de andre skal.
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.
18-05 Aktivitetslederkurs Markedsføring

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig

Thea Solvold
Hammeren

Innen 15. mai

Innen årsmøtet i
slutten av mars.
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18-06
18-07
18-08

Idrettsskole – Særidrettene inn i
idrettsskolen?
Treningstider i gymsal
St. Olavsloppet – Ansvarlig
person til vekslingene i Åsen

Marte Tiller
Tron Vedul
Tronstad
Marte Tiller og Kjell
Olav Einarsve
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Før skolen starter
til høsten
Før sommerferien
Så fort som mulig

