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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 26. februar 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Per Olav Skjesol
Marte Tiller
Karin Flokkmann
Thea Solvold Hammeren
Tron Vedul Tronstad

Ann Cathrin Fossum
Anne Berit Haabeth
Karin Nordaune Arentz
Torbjørn Ekle
Franck Ude

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 16. januar må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferat fra hovedstyremøte 16. januar 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

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
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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.
19-1
Pusse opp garderobene i
Franck Ude
1. april 2019
klubbhuset
19-2
Tredemøller – Undersøke
Ann Cathrin
Så raskt som de
kommentarpunkter og eventuelt Fossum
selv ønsker det
gå til innkjøp
19-3
Trimgruppe – Undersøke om vi
Kjell Olav Einarsve I løpet av Q1 2019
skal samle all trimaktiviteten
igjen for blant annet å sikre
vedlikehold av anleggene.
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på Kjell Olav Einarsve Høst 2019
treningssenteret
14-11: Håndballavdelingen har hatt en liten raptus og fått de fleste på plass. Avsluttes
15-12: Ikke gjort. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-06: Sesongen er ikke over enda. Videreføres.
18-11: Det slås sammen duplikater stadig vekk, så noe skjer «bak kulissene». Avsluttes.
18-12: Kasserer har hatt en ryddeaksjon. Avsluttes.
18-13: Halleien er lik i hele kommunen og det er et politisk spørsmål om dette skal
endres. Avsluttes.
18-14: Vi har ikke hørt noe fra kommunen, men det skal være et møte med dem i
morgen så da blir det kanskje avklaring. Skolen skal ha åpning 26. mars. Håndballavd.
vurderer om de skal ha en avslutning på sesongen som blir åpen for hele idrettslaget.
Avsluttes
18-16: Ikke gjennomført. Videreføres.
18-17: Skiavd. og friidrett mangler. Ellers er resten i boks. Avsluttes.
18-18: Blir gjort i morgen. Avsluttes.
19-1: Ikke ferdig enda, men det har blitt etterspurt en plan. Videreføres.
19-2: Tredemøller er kjøpt inn. Avsluttes.
19-3: Se sak 3. Avsluttes
19-4: Tas til høsten. Videreføres.
Sak 3) Årsmøte
Info:
Innkomne saker:
- Lån fra hovedlaget til løypemaskin
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o Det er forslag om at vi sletter lånet hos hovedlaget på 175 000 kroner.
Kommentarer: Skiavdelingen har ikke midler til å betale dette beløpet, så
alternativt må fristen for nedbetaling settes fram i tid.
Forslag: Innstillingen fra hovedstyret er at lånet slettes.
Vulusjøen løypekjøring
o Det skal startes et driftsselskap for tråkking av skiløyper på Frolfjellet.
Dette selskapet kan muligens også bidra til tråkking av skiløypene hos oss.
Saken er for øvrig ikke avklart enda, og vi må avvente. Tas ikke med på
årsmøtet.
Treningssenter
o Det har kommet reaksjoner på husleien som treningssenteret betaler til
hovedlaget. Det eksisterer heller ikke noen husleiekontrakt. En slik
kontrakt kan også brukes til å informere brukerne om at de har utgifter.
o Kommentarer: Hovedstyret mener at dette ikke er en årsmøtesak og
ønsker at årsmøtet skal stemme over dette. Hvis det blir en årsmøtesak
foreslår hovedstyret at husleien skal justeres etter mål og budsjett for
treningssenteret. Det legge også inn tekst om dette i organisasjonsplanen.
Trimtrapp/tursti
o Det er lagt fram forslag om å opprette en ny avdeling som skal drifte
trimtrappa og turstiene i bygda.
o Kommentarer: Det er en bekymring at det blir utfordrende å finne
medlemmer til en slik avdeling. Selv om de har kandidater nå, trenger ikke
situasjonen å være den samme om noen år. Erfaringene fra valgkomiteen
er at det allerede er utfordrende å få tak i medlemmer til avdelingene. Vi
sliter blant annet allerede med å få folk til friidretten.
Forslag: Hovedstyret anbefaler ikke å opprette en ny avdeling, men heller
samle trimtrappgruppa og turstigruppa til én komité som ligger under
arbeidsutvalget og kalles TurUT.

Kontingent: Hovedstyret foreslår at vi fortsetter med å følge forbundets anbefalinger
med 100 kroner per medlem.
Org./strategiplan: Forslag til endringer i organisasjonsplanen ble gått gjennom.
Hedersdiplom: Det har kommet forslag om at Ann Cathrin Fossum nomineres til
hedersdiplom. Hovedstyret støtter dette forslaget.
Forslag: De overnevnte forslagene godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Eventuelt
a. Lønn til vaskehjelp
Info: Vi må sørge for lik behandling av vaskehjelpene, med tanke på kontrakter
og lønn.
Kommentarer: Det kan være forskjell for de over og under 18 år.
Erfaringsmessig fungerer det for øvrig dårlig med vaskehjelper under 18 år.
Forslag: Alle vaskehjelpene i idrettslaget får 165 kroner/time, uavhengig av
alder. Kasserer i arbeidsutvalget utarbeider en kontrakt som alle avdelingene kan
bruke.
Vedtak: Godkjent
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b. Åsenhallen – Avtale med kommunen
Info: Levanger kommune har lagt fram forslag til avtale som blant annet
innbefatter at idrettslaget tar ansvaret som hallvakt på ettermiddager og
kveldstid. Dette kan bli en betydelig mengde antall timer. Er dette noe vi kan ta på
oss? Det er foreslått en økonomisk kompensasjon for denne jobben. Det er 6
måneders gjensidig oppsigelsestid på avtalen.
Kommentarer: Kan vi starte dette som en prøveordning og se hvordan det går?
Vi bør finne et lite antall personer som kan få et litt større vaktmesteransvar enn
«vanlige» foreldre. Da kan foreldre stille som vakt og ha en telefonliste over disse
personene som kan være behjelpelig med støtte ved behov.
Når skal vi ha treningstid? I første omgang bør vi booke treningstid fra 17-20
hver dag. Etter å ha fått noe erfaring med bruken får vi revurdere denne
bookingen.
Forslag: Arbeidsutvalget godkjenner avtalen med Levanger Kommune.
Vedtak: Godkjent.

Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
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
18-16 Sponsorgruppe – Arrangere eget
møte
19-1
Pusse opp garderobene i
klubbhuset
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på
treningssenteret

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Frist
Så fort som mulig

Marte Tiller

Etter sesongen (vår
2019)

Kjell Olav Einarsve

I løpet av Q1 2019

Franck Ude

1. april 2019

Kjell Olav Einarsve

Høst 2019

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

