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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 16. januar 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Ann Cathrin Fossum
Franck Ude
Anne Grete Nyborg

Torbjørn Ekle
Anne Berit Haabeth
Thea Solvold Hammeren
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra hovedstyremøtet 12. desember 2018.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferatet fra 12. desember 2018 godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
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
18-13 Kontakte kommunen angående
Kjell Olav Einarsve
halleie til ungdom under 16 år
18-14 Hallåpning – Høre om
Kjell Olav Einarsve
kommunen har planer om
markering
18-15 Svindeladvarsel
Karin Nordaune
Arentz

Frist
Fortløpende

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

IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

18-16

Sponsorgruppe – Arrangere eget Kjell Olav Einarsve I løpet av Q1 2019
møte
18-17 Budsjett til årsmøtet – Alle
Alle ledere i
Årsmøtet 2018
avdelingene skal legge fram
avdelingene
budsjett for 2019 under
årsmøtet for 2018
18-18 Regnskap under årsmøtet –
Arbeidsutvalget
Årsmøtet 2018
Legge ut regnskap med saklista
slik at vi ikke trenger å bruke så
mye tid på gjennomgang under
møtet.
14-11: Ski- og håndballavdelinga sender over en oversikt over hvem som skal ha
politiattest. Videreføres.
15-12: Flere avdelinger har årshjul klare og oppfordres til å legge dette ut på
hjemmesida. Vi kan uansett fikse et felles årshjul senere for hele laget. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-06: Sesongen er ikke ferdig enda, men erfaringene fra håndball og ski er veldig
positive. Videreføres.
18-11 og 12: Karin Nordaune Arentz har hatt en rydderunde i jula og slettet medlemmer
som ikke har betalt. Vi må likevel følge opp denne i løpet av året. Videreføres.
18-13: Det er ikke avklart enda. Saken må eventuelt opp i kommunestyret. Det blir et
nytt møte med kommunen før hallen er ferdig, da er det naturlig å ta opp saken på nytt.
Vi er heller ikke sikker på om IL Aasguten har prioritet for å få treningstid i hallen. Kan
vi foreslå at vi tar ansvaret for utleie? Videreføres.
18-14: Naturlig å ta dette opp på det samme møtet som skal gjennomføres før hallen er
ferdig. Videreføres.
18-15: E-poster er sendt ut. Avsluttes.
18-16: Vi tar et eget møte før 1. februar for å diskutere dette videre. Videreføres.
18-17: Alle lederne som var tilstede ble minnet om at de skal ha klart et budsjett til
årsmøtet. Videreføres.
18-18: Treningstrappa legger fram et eget regnskap på årsmøtet. Ellers er vi på ballen.
Videreføres.
Sak 3) Klubbhus/Garderobe
Info: Det har kommet en forespørsel fra fotball (seniorlaget) om å forbedre
hjemmegarderoben i klubbhuset. De ønsker mer plass. Det vil ikke bli noen store
utgifter for hovedlaget siden seniorlaget må dekke utbedringen selv. Planen er at det
skal kunne stå klart i løpet av mars 2019. Møterommet må brukes for å komme til
garderoben og kan bli problematisk å gjennomføre møter i, så vi bør tenke på
møteromsløsningen i klubbhuset i samme slengen. Kan vi laget et nytt, lite møterom i
andre etasje? Fotballavdelingen dekker utstyr og materiell som trengs.
Kommentarer: Andre etasje skal vi ta en skikkelig runde på når utleien er ferdig. Da må
vi tenke gjennom gode løsninger og foreslå nye, praktiske løsninger.
Forslag: Fotballavdelingen for lov til å pusse opp og gjøre endringer i
hjemmegarderoben og dekker utgifter til dette selv. Siste frist til å være ferdig er 1. april.
Vedtak: Godkjent
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Sak 4) Årsmøte 2018 – Dato
Info: Forslag til dato: 6. mars 2019. Alternativ dato: 27. februar 2019.
Valgkomiteen trenger informasjon om hvem som fortsetter.
Kommentarer:
Forslag: Førsteprioritet: 6. mars 2019 kl. 19:00. Alternativ dato: 27. februar 2019 kl.
19:00.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Kopiavtale
Info: Kommunen kan fortsatt printe enkle utskrifter, men ikke hefter som skal stiftes.
Kommentarer: Hvis vi skal lage «proffe» hefter bør det brukes penger for å få gjort
dette.
Sak 6) Tredemøller til treningssenteret
Info: Det er behov for å oppruste tredemøllene i treningssenteret. De gamle ble kjøpt
brukt for fem år siden, og de sliter med å få tak i deler til dem. Den ene skal fikses, mens
den andre skal selges. Det trengs to nye. Omtrent 40 000 kr eks. mva. per stykk. Det er
samme type som brukes på 3T.
Kommentarer: Tredemøllene må undersøkes at de kan brukes av personer som veier
100 + kg, at de har god demping og de kan repareres.
Forslag: Treningssenteret får godkjennelse til å kjøpe inn to nye tredemøller til inntil
50 000 kr eks. mva. per stykk, gitt at punktene i kommentarfeltet blir oppfylt.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Trimgruppa/Tusenårssti
Info: Alle stiene, og trimtilbudene (trimtrappa) burde samles i en egen gruppe som kan
sørge for at alt blir vedlikeholdt.
Kommentarer:
Forslag: Kjell Olav samler alle aktuelle og diskuterer saken og legger fram forslag på
løsning på neste styremøte.
Vedtak: Godkjent
Sak 8) Eventuelt
a. Treningssenter – Gratisavtaler til senior og ungdom?
Info: Styret i treningssenteret har diskutert dette og ønsker å utsette det til neste
år. Det er utfordrende administrativt å få det til i år.
Kommentarer: Når den nye hallen står klar kan vi også tenke på tilbud til
ungdom der (åpen hall, sportmix, etc.). Det kan være tilstrekkelig.
Forslag: Vi avventer saken til oktober i år og tar det opp igjen da. Da vet vi
forhåpentligvis litt mer om hallaktiviteten også.
Vedtak: Godkjent
b. Fordeling av kostnader og midler 2018
Info: Fordelingen av LAM, mva. og sponsormidler, minus kostnader til
avdelingene i henhold til fordelingsnøkkel.
Treningssenteret: -19 528 kr
Fotballavd: 89 282 kr
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Håndballavd: 32 726 kr
Skiavd: 18 244 kr
Friidrett/idrettsskole: 40 781 kr
Kommentarer: Arbeidsutvalget ser på fordelingsnøkkelen til avdelingene til
neste år for å ta hensyn til endret aktivitetsnivå i blant annet håndballavdelinga.
c. Håndball – Guttesatsing i Innherred
Info: Guttehåndballen har en satsing på Innherred og kjører treninger på tvers av
flere klubber. Alle spillere fra 11-13 år og 14-16 år får tilbud. G12 i IL Aasguten
skal delta på første trening som blir på Skogn lørdag 19. januar.
d. Ski – Klubbrenn
Info: Ski arrangerte klubbrenn 15. januar og er veldig fornøyd med å få med
idrettsskolen. Det var veldig mange av barna som deltar i idrettsskolen i 1. og 2.
klasse som var med på rennet, og det var god stemning i løypa.
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.
18-06 Idrettsskole – Særidrettene inn i
idrettsskolen. Oppsummere
etter sesongen
18-11 Medlemsregister: Høre med ITsupport om duplikater
18-12 Medlemsregister: Vurdere
behov for oppryddingsdugnad
18-13 Kontakte kommunen angående
halleie til ungdom under 16 år
18-14 Hallåpning – Høre om
kommunen har planer om
markering
18-16 Sponsorgruppe – Arrangere eget
møte

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

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

Kjell Olav Einarsve

I løpet av Q1 2019

Innen årsmøtet i
slutten av mars.
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18-17

18-18

19-1
19-2
19-3

19-4

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.
Pusse opp garderobene i
klubbhuset
Tredemøller – Undersøke
kommentarpunkter og eventuelt
gå til innkjøp
Trimgruppe – Undersøke om vi
skal samle all trimaktiviteten
igjen for blant annet å sikre
vedlikehold av anleggene.
Ta opp saken om gaveavtaler på
treningssenteret

Alle ledere i
avdelingene

Årsmøtet 2018

Arbeidsutvalget

Årsmøtet 2018

Franck Ude

1. april 2019

Ann Cathrin
Fossum

Så raskt som de
selv ønsker det

Kjell Olav Einarsve

I løpet av Q1 2019

Kjell Olav Einarsve

Høst 2019

