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Møtereferat hovedstyremøte: 14. august 2018
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Ann Cathrin Fossum
Torbjørn Ekle
Franck Ude

Per Olav Skjesol
Anne Grete Nyborg
Anne Berit Haabeth
Thea Solvold Hammeren

Sak 1) Godkjenne forrige referat
Info: Referat fra 14. juni må godkjennes. Referatet ble gått gjennom på møtet.
Kommentarer: Ingen
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gjennomgang av oppgaveliste fra forrige referat
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.
18-06 Idrettsskole – Særidrettene inn i Marte Tiller
Før skolen starter
idrettsskolen?
til høsten
18-07 Treningstider i gymsal
Tron Vedul
Før sommerferien
Tronstad
18-09 Felles info om at alle
Kjell Olav Einarsve Et møte der alle
treningsklær kun skal ha "IL
avdelingene er
Aasguten", ikke avdelingsnavn.
tilstede.
14-11: Undersøk foreldreattest under turnering
15-12: Ikke gjort. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-06: Marte Tiller var ikke på møtet, men det ble diskutert.
Det er en økonomisk gevinst ved å ha barn i idrettsskole i stedet for særidrettene. Hvis
særidrettene går inn i idrettsskolen vil dette også gjøre jobben lettere for
friidrett/idrettsskolen siden særidrettene da kan stille med trenere. Vi er nødt til å
avklare dette så raskt som mulig, blant annet fordi vi skal sende ut et infoskriv når
skolen er i gang.
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Forslag: Kjell Olav kaller inn til møtet med friidrett/idrettsskolen, fotball-, håndball- og
skiavdelingen så fort som mulig.
18-07: Håndball har sendt inn ønsker, men ingen andre. Det skal purres. Videreføres.
18-09: Anne Grete Reitan, som har hatt ansvaret for innkjøp av skiklærne, må
informeres.
Sak 3) Regnskap – Anmerkninger fra revisorene
Info: De avdelingene som hadde anmerkninger i regnskapet på årsmøtet, unntatt
fotballavdelingen som allerede har svart, må svare på disse.
Sak 4) Anlegg – Hall
Info: Hallbyggingen har blitt noe forsinket siden hallen måtte flyttes 1,5 meter lenger
nord.
Nye turstier dukker stadig opp. Det gjøres en strålende jobb, både med merking,
publisering og arrangering av turer.
Skiavdelingen har hatt solid opprydning rundt skiløypa, både med motorsag og
gravemaskin. Det jobbes videre med dette.
Sak 5) Aktivitetslederkurs/kurs i tilrettelegging av paraidrett
Info: Det er planlagt kurs i tilrettelegging av paraidrett 3. oktober fra kl. 17:00-21:30.
Dette er et kurs som anbefales til alle trenere i alle avdelingene, og foreldre som er
interessert. Vi legger ut informasjon så fort forbundet legger dette ut.
Sak 6) Infobrosjyre
Info: Hvem er det som skal ta ansvaret for dette? Hva skal inn i brosjyren?
Kommentarer: Det er en brosjyre som skal være rettet mot de minste barna. Denne
informasjonen er fin å sende ut i bygda for å vise at det skjer ting i idrettslaget også.
Forslag: Tron Vedul Tronstad får inn tekst fra avdelingene og ordner infobrosjyre så
fort som idrettsskole-opplegget er avklart. Frist: Uke 34
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Tusenårssti, turstigruppa og trimtrapp
Info: Det har vært gjennomført et møte for å undersøke om det er mulig å kombinere
noen av disse aktivitetene. Det vil redusere antall personer som trengs for å sørge for å
vedlikeholde og holde de forskjellige anleggene i orden. De ulike gruppene skal tenke
gjennom dette og de tar et nytt møte for å avklare saken nærmere.
Sak 8) Eventuelt
a. Døra på Langmyrkoia holder på å ramle av
Info: Døra på Langmyrkoia må fikses. Hermann Storflor har tatt på seg å gjøre
dette.
b. Fjelltur
Info: Det er planlagt tur til Skarven søndag 2. september. Det kjøres felles buss,
og voksne betaler 100 kr hver. De håper å få med seg ungdom over 13 år også, og
de under 19 år får gratis skyss.
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c. Trimtrapp
Info: Materialer til trimtrappa kommer denne uka. Det er kjøpt inn materialer for
49 500 kroner. Det er ryddet mye skog, lagd parkering ved Torhaugen,
opparbeidet ny sti med matte under og det er planer om å gruse opp
fotballbanen. Det er også planer om å få opp informasjon og skilt ved parkeringen
som kan knytte sammen Torhaugenområdet med Volstien.
d. Fotball
Info: Det nærmer seg Grendakamper, knøtteturnering og 3v3-turnering. Alle
komitégruppene skal ha møte denne uka. Det skal holdes møte over helga med
disse for å avklare hvordan ståa er.
Det jobbes med å innkreve treningsavgift fra en del seniorspillere som ikke har
gjort opp for seg.
G12-1 (9er-laget): Vi skal sørge for dommere selv i høstsesongen.
Kommentar: Fotballavdelingen må huske å melde fra når turneringsdatoer blir
flyttet slik at forbundet kan oppdatere systemene sine.
e. Stokkvola Duatlon
Info: Det etterlyses informasjon om det blir Stokkvola Duatlon i år. Torbjørn Ekle
skal etterspørre dette.
Oppgaveliste:
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.
18-06 Idrettsskole – Særidrettene inn i Marte Tiller
Før skolen starter
idrettsskolen?
til høsten
18-07 Treningstider i gymsal
Tron Vedul
Før sommerferien
Tronstad
18-09 Felles info om at alle
Kjell Olav Einarsve Et møte der alle
treningsklær kun skal ha "IL
avdelingene er
Aasguten", ikke avdelingsnavn.
tilstede.
18-10 Besvare anmerkninger fra
Alle avdelingene
Så fort som mulig
revisor
som ikke har gjort
dette
18-11 Infobrosjyre
Tron Vedul
Før høstferien
Tronstad

