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Møtereferat hovedstyremøte: 14. juni 2018
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Thea Solvold Hammeren
Ann Cathrin Fossum
Anne Berit Haabeth

Kari Flokkman
Anne Grete Nyborg
Franck Ude
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Referat fra 25. april må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Referat fra 25. april godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
Frist
14-11 Politiattester: Følge opp og
Tron Vedul
Fortløpende
sørge for at alle som må ha
Tronstad
politiattest 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
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.
18-05 Aktivitetslederkurs Thea Solvold
Innen 15. mai
Markedsføring
Hammeren
18-06 Idrettsskole – Særidrettene inn i Marte Tiller
Før skolen starter
idrettsskolen?
til høsten
18-07 Treningstider i gymsal
Tron Vedul
Før sommerferien
Tronstad
18-08 St. Olavsloppet – Ansvarlig
Marte Tiller og Kjell Så fort som mulig
person til vekslingene i Åsen
Olav Einarsve
14-11: Fotball har sendt over oversikt, men noen mangler fortsatt. Videreføres
15-12: Ikke gjort. Videreføres
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-05: Det ble for få påmeldte. Avsluttes
18-06: Møte ikke avholdt enda, men de skal ha det i nær framtid. Videreføres.
18-07: Ikke gjennomført enda. Videreføres.

IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

18-08: Verner Juliussen er ansvarlig person i sentrum, og Marte Tiller er ansvarlig
person i Fættenfjorden. Gaute Evenhus er ansvarlig for å skaffe folk i Fættenfjorden og
Morten Andre Stokkan er ansvarlig for å få tak i folk i sentrum. Avsluttes.
Sak 3) Kunstgressbane/Ballbinge
Info: Gummikulene må fjernes fra reklametavla innen neste onsdag. Da skal det greves
der borte.
Kommunen har sendt et brev med informasjon om at gummigranulat muligens må
byttes ut. Det er uklart om hva som ligger i dette og hva konsekvensen blir for oss. De
har også kommet med krav om at idrettslaget må drifte granulatfangere i kummene
rundt banen. Disse fangerne skal kommunen skaffe.
Underlag til ballbingen er skaffet, men det er ikke lagt utover enda. Det blir et lite
puslespill for å få linjer til å passe.
Sak 4) Turstier/Langmyrkoia
Info: Det er lagt ned en stor innsats i å merke løypene rundt Åsen og omegn.
Det jobbes med en brosjyre som viser kart og beskrivelse av 14 turer.
Vi kan få en gratis leieavtale på Langmyrkoia fra kommunen. Er vi interessert i dette?
Kommentarer: Turstigjengen er interessert i å leie hytta og ha den som et turmål.
Vi kan kanskje få til et samarbeid sammen med 4H?
Ytterdør og trapp må vedlikeholdes, i tillegg til diverse småting innendørs.
Det ligger et gammelt eternittak som må fjernes. Det kan muligens fraktes ut med
firhjuling/snøscooter.
Vi bør ta bilder av hytta for å dokumentere hvordan statusen på hytta er nå.
Forslag: Arbeidsutvalget inngår leiekontrakt (20 år) med kommunen. Arbeidsutvalget
får ansvar for å vedlikeholde og drifte hytta.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Klubbhus – Utbygging
Info: Kjell Olav Einarsve har vært i kontakt med kommunen for å avklare hvordan
leieforholdet skal være. Det er aktuelt at vi kan få bygslet en tomt rundt klubbhuset.
Dette vil komme til å koste 20 000-30 000 kroner. Dette må avklares før vi kan starte
med utbygging. Utbygging østover er for øvrig ikke mulig. Nordover er fortsatt et
alternativ.
Kommunen har ikke avklart om de er interessert i klubbhuset.
Treningssenteret bør komme med et forslag til utbygging. Hvilke behov har vi? De andre
avdelingene bør også komme med innspill, gjerne gjennom treningssenteret.
Bruk/Utleie: SFO har vært i gang i vår, og de ønsker å videreføre dette til høsten.
Vi leier ikke ut klubbhuset til fester og andre arrangement.
Arbeiderne som leier ønsker å fortsette til neste år.
Kommentarer: Nå som idrettshallen kommer med nye garderober trenger vi kanskje
ikke garderober i klubbhuset? Da kan vi se på alternative utnyttelser av de arealene.
Forslag: Vi leier ikke ut klubbhuset (på generell basis), men arbeidsutvalget har
fullmakt til å fravike for enkeltarrangement.
Vedtak: Godkjent
Sak 6) Idrettshall
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Info: Det har kommet nytt forslag på design inni hallen. Antall toalett er redusert til et
mer fornuftig antall, kiosk/vaktrom er flyttet, sekretariat har fått eget rom og
innbytterbenk er gjort plass til på motsatt side av inngangen. Flere lagerrom er også
tegnet inn.
Det er også foreslått toalett og kiosk på vestveggen mot kunstgressbanen. Vi håper dette
blir en realitet.
Sak 7) Eventuelt
a. Løypemaskin
Info: Løypemaskinen har kommet og er klar for vinteren.
b. Firhjuling
Info: Fotballavd. har undersøkt og kommet fram til at de ønsker å kjøpe en ny
maskin som er dyrere enn først antatt. Dette kommer på rundt 80 000 kroner. Da
er alt utstyr som trengs med, også brøyteutstyr, og gode hjul som er snille med
kunstgressbanen. Det er ikke planer om brøyting med det første, men det er fint å
ha muligheten.
Forslag: Hovedstyret godkjenner at fotballavdelingen kan bruke rundt 80 000
kroner på en ny firhjuling.
Vedtak: Godkjent
c. Trimtrappa
Info: Byggemelding er godkjent og det er klart til å sette i gang. Anne Grete
Nyborg og Ann Cathrin Fossum har virkelig stått på. Rotary har også vært med på
dugnader med rydding. Bakklandet velforening har blitt bedt om å bidra.
Byggestart blir så raskt som mulig, forhåpentligvis før sommeren.
d. Fiskedugnad
Info: Det har vært reaksjoner på at dugnaden kom samtidig som
treningsavgiftene. Det har gjort at mange familier har måtte ut med relativt store
beløp. Det har også vært vanskelig å få solgt fiskekassene.
Kommentarer: Det har ikke vært interesse for de andre dugnadene som har blitt
kjørt, og penger må inn i klubbkassen. Enten må vi øke treningsavgiftene, eller så
må vi finne andre måter å få inn pengene på. Tidspunktet for dugnaden vil bli sett
på, men det har hele tiden vært tenkt at man kunne dele utgiftene over flere
tidspunkt (det bli i alle fall en ny runde til høsten).
e. Eggdugnad og tombola
Info: Håndballavdelingen ønsker å fortsette med eggdugnad og tombola på
vårslæppet.
f. Skiklær
Info: Det er kommet reaksjoner på at det står «Skiavdeling» på ryggen til
skiklærne.
Kommentar: Det har blitt bestemt i hovedstyret at ingen av klærne vi har skal ha
avdelingsnavn på ryggen. Det skal KUN stå IL Aasguten.
Forslag: Vi tar opp saken på et møte til høsten for å minne alle på dette.
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Vedtak: Godkjent
Oppgaveliste:
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.
18-06 Idrettsskole – Særidrettene inn i
idrettsskolen?
18-07 Treningstider i gymsal
18-09

Felles info om at alle
treningsklær kun skal ha "IL
Aasguten", ikke avdelingsnavn.

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig

Marte Tiller

Før skolen starter
til høsten
Før sommerferien

Tron Vedul
Tronstad
Kjell Olav Einarsve

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Et møte der alle
avdelingene er
tilstede.

