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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 12. desember 2018
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Thea Solvold Hammeren
Ann Cathrin Fossum
Per Olav Skjesol
Torbjørn Ekle

Karin Nordaune Arentz
Tron Vedul Tronstad
Franck Ude
Anne Berit Haabeth

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat.
Info: Møtereferat fra 2. oktober må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige referat
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
14-11 Politiattester: Følge opp og
Tron Vedul
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
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.
18-06 Idrettsskole – Særidrettene inn i Marte Tiller
idrettsskolen. Oppsummere
etter sesongen
18-11 Medlemsregister: Høre med ITTron Vedul
support om duplikater
Tronstad
18-12 Medlemsregister: Vurdere
Karin Nordaune
behov for oppryddingsdugnad
Arentz

Frist
Fortløpende

Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Etter sesongen (vår
2019)
Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte

14-11: Ingenting nytt gjort. Videreføres.
15-12: Ikke gjort. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-06: Sesongen ikke ferdig. Videreføres.
18-11: Ikke gjort. Videreføres
18-12: 162 som ikke har betalt enda. Titalls har meldt seg ut siden sist. Videreføres.
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Sak 3) Sponsoravtale med Coop Frosta
Info: Avtalen er videreført med ett år. Utvidelsen blir så kort fordi Coop Midt-Norge tar
over Coop Frosta fra neste år. Det er sagt at de viderefører avtalene som eksisterer, men
det gjenstår å se.
Hummelavtalen, som er sammen med Coop Frosta, har en «kickback», som betyr at vi får
25 % av summen man har betalt for utstyr til å kjøpe nytt utstyr. Fotball-,
håndballavdelingen og friidrettsavdelingen, som er de som har behov for mest slikt
utstyr, koordinerer seg imellom for å finne ut hvor mye penger som skal til de ulike.
Sak 4) Ventilasjon i klubbhuset – nydelen
Info: Det har vært klaget på dårlig luft i treningssenteret og det har derfor blitt
undersøkt hva et nytt ventilasjonsanlegg vil koste. Prisanslaget ble på 140 000 kr for et
godt anlegg. Da befaring ble gjort ble det for øvrig påpekt at filteret på det anlegget som
er det burde skiftes. Dette har blitt gjort og spinningssyklistene merket en klar
forbedring.
Kommentarer: Det er ikke så smart å planlegge for mye opprusting hvis vi skal pusse
opp klubbhuset innen noen år. Da må dette sees i sammenheng.
Forslag: Vi kjøper ikke nytt ventilasjonsanlegg nå, men avventer og ser om filterskiftet
var nok.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Treningssenteret – Nye sykler
Info: Det har blitt kjøpt inn fem nye sykler, men det er ofte flere syklister på timene og
det er stor forskjell å sykle på de gamle. Det er et ønske om å kjøpe fem til ti sykler
ekstra. De skal få samme tilbud som før. Ti sykler vil være en kostnad på ca. 150 000 kr.
Kommentarer:
Forslag: Treningssenteret får godkjennelse til å kjøpe inntil 10 nye sykler i 2019.
Vedtak: Godkjent
Sak 6) Årsmøte 2018
Info: Hvem skal være med videre? Alle som ønsker å være med eller hoppe av må si ifra
så fort som mulig. Dette for å gjøre jobben til valgkomiteen enklere. Alle avdelingene
undersøker
Sak 7) Skiavdelingen – Leder
Info: Kjersti Husby har trukket seg. Torbjørn Ekle har gått inn som erstatter fram til
årsmøtet.
Sak 8) Tråkkemaskin, garasje og opprusting av skiløype
Info: Det har blitt gjort en stor jobb, men budsjettet sprakk til gangs. Totalbeløpet ble
267 000 kr. Jobben som er gjort vil gagne laget i mange år framover. Skiavdelingen
påpeker at kommunikasjonen som har vært i forbindelse, spesielt med utbedringen av
skiløypa, har vært mangelfull. Andeler i tråkkemaskinen har vært solgt i desember, og
mer enn 120 000 kr har kommet inn. Det blir sendt ut flyveblad før jul, og det blir en ny
runde etter.
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Sak 9) Idrettshall
Info: Vi har fått en liste over utstyr som skal komme inn i hallen. Det er litt uklart om det
er bestemt hva som skal inn der, eller om det bare er et forslag.
Det har blitt signalisert at barn under 16 år skal være nødt til å betale halleie.
Det er blitt åpnet for reklame i hallen. Dette er inntekter som hovedlaget og
håndballavdelingen vil få.
Skolen ønsker å dele på alt utstyr i hallen.
Kommentarer: Vi må ta opp med kommunen om det faktisk skal tas halleie for barn
under 16 år. Dette kan ha en uheldig signaleffekt og er absolutt ikke i tråd med å få flere
unge i aktivitet.
Vi kan dele noe utstyr med skolen, men ikke alt. Forbruksmateriell (baller, kjegler, osv.)
kan ikke deles. Store ting bør deles.
Forslag: Kjell Olav Einarsve kontakter kommunen angående halleie til barn under 16 år.
Vedtak: Godkjent
Sak 10)
Hallåpning – 18. februar
Info: Skal vi arrangere noe i forbindelse med åpning av hallen? Det er sagt at hallen skal
være ferdig 18. februar, men det er muligens greit å vente noen dager etter dette med en
markering. Kanskje kan månedsskiftet februar/mars være bedre.
Kommentarer: Ja, vi må markere dette, men hvis kommunen også har planer må vi
koordinere med dem. Vi rekker å planlegg hvis vi tar et nytt hovedstyremøte i januar og
har fått avklart med kommunen hva de tenker.
Forslag: Kjell Olav undersøker om kommunen har planer om en markering, og
Vedtak: Godkjent
Sak 11)
Svindelforsøk
Info: Karin Nordaune Arentz har, tilsynelatende, fått e-post fra Kjell Olav som ba om at
et pengebeløp skulle bli overført. Alt virket veldig troverdig, men det ble til slutt stoppet
av at Eika oppdaget svindelforsøket.
Kommentarer: Kjell Olav har vært i kontakt med Smart Media som har oppdatert noe
rundt e-postene våre som skal gjøre det vanskeligere å svindle på denne måte.
Forslag: Vi (Karin) sender ut en e-post til resten av e-postadressene til aasguten.no for å
advare mot slik svindel.
Vedtak: Godkjent
Sak 12)
Eventuelt
a. Reklameplakat ved skihytta
Info: Det er støpt fundament for reklameplakat ved skihytta. Skiavdelingen
lurer på hvordan opplegget er tenkt rundt denne reklamen. Skal
skiavdelingen ta ansvaret for dette, eller skal det organiseres «sentralt» med
en sponsorgruppe.
Kommentarer: Vi bør opprette «sponsorpakker» som styres sentralt.
Dette har vært diskutert tidligere også, og vi er generelt positiv til dette.
Problemet er at vi må ha en eller flere personer som skal gjøre dette.
En slik gruppe bør bestå av flere personer (for eksempel tre stykker).
Kan det være aktuelt å betale for en slik tjeneste? De kan få en prosentandel
av det de får inn.
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Forslag: Vi hører med Heidi Håvardsen om hun er interessert i å sitte i en slik
gruppe og kaller inn til et eget møte for å diskutere dette nærmere. Alle
avdelingene må da ha med oversikt over hvilke avtaler de har, og hva de har å
tilby til sponsorer.
Vedtak: Godkjent
b. Treningssenteret – Tilbud til ungdommer og «godt» voksne
Info: Det er et generelt ønske om at ungdommer skal være aktive. Kan vi tilby
gratis medlemskap i treningssenteret til ungdom under en viss alder? Kan vi
gi gratis medlemskap til enkeltpersoner som har bidratt mye til idrettslaget,
eller som en hyggelig gest til medlemmer med rund-dag?
Kommentarer: Finnes det egne midler vi kan søke på for ungdommer?
Forslag: Vi tar dette som et eget punkt på neste hovedstyremøte.
Vedtak: Godkjent
c. Støtte til skisamling
Info: Det ble sendt ut informasjon om at det ble søkt om midler direkte fra
hovedlaget til en skisamling. Dette er ikke riktig tjenestevei. Slike søknader
skal gå gjennom den avdelingen som er ansvarlig.
Kommentarer: Det er enighet om at den rette måten å gjøre det på.
Forslag: Alle slike søknader skal gå via den aktuelle avdelingen. Hvis de har
behov for støtte fra hovedlaget skal avdelingen ta dette opp med hovedlaget.
Vedtak: Godkjent
d. Budsjett
Info: Alle avdelingene bør legge fram et budsjett på årsmøtet.
Kommentarer: Dette har vi vært for dårlig på de siste årene. Hvis man legger
fram et budsjett som blir godkjent av årsmøtet har man ryggen fri til å gjøre
hva man vil innenfor disse rammene.
Forslag: Alle avdelingene skal legge fram budsjett for 2019 under årsmøtet
for 2018.
Vedtak: Godkjent
e. Årsmøte – Regnskap
Info: Vi bruker mye tid på å gå gjennom regnskapet under årsmøtene. Kan vi
gjøre dette mer effektivt?
Kommentarer:
Forslag: Vi legger ved regnskapene til saklista og skriver i innkallingen at vi
ikke kommer til å gå gjennom regnskapet i detalj, men at medlemmene må
lese gjennom i forkant og ha med spørsmål og kommentarer til møtet.
Vedtak: Godkjent
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og
sørge for at alle som må ha

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende
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15-12
16-05

18-06
18-11
18-12
18-13
18-14
18-15
18-16
18-17

18-18

politiattest har det. Alle
avdelingene sender oversikt
over personer som skal ha attest
til Tron Vedul Tronstad.
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.
Idrettsskole – Særidrettene inn i
idrettsskolen. Oppsummere
etter sesongen
Medlemsregister: Høre med ITsupport om duplikater
Medlemsregister: Vurdere
behov for oppryddingsdugnad
Kontakte kommunen angående
halleie til ungdom under 16 år
Hallåpning – Høre om
kommunen har planer om
markering
Svindeladvarsel
Sponsorgruppe – Arrangere eget
møte
Budsjett til årsmøtet – Alle
avdelingene skal legge fram
budsjett for 2019 under
årsmøtet for 2018
Regnskap under årsmøtet –
Legge ut regnskap med saklista
slik at vi ikke trenger å bruke så
mye tid på gjennomgang under
møtet.
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Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig

Marte Tiller

Etter sesongen (vår
2019)

Tron Vedul
Tronstad
Karin Nordaune
Arentz
Kjell Olav Einarsve

Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte
Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve

Neste
hovedstyremøte

Karin Nordaune
Arentz
Kjell Olav Einarsve

Så fort som mulig

Alle ledere i
avdelingene

Årsmøtet 2018

Arbeidsutvalget

Årsmøtet 2018

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

I løpet av Q1 2019

