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Møtereferat hovedstyremøte: 20. mars 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Ann Cathrin Fossum
Torbjørn Ekle
Kine Hammeren
Per Olav Skjesol
Franck Ude

Anton Bryhn
Thea Solvold Hammeren
Erik Ringstad
Tron Vedul Tronstad
Marta Myhr

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 26. februar må godkjennes.
Kommentarer: Lønn til vaskehjelp har blitt undersøkt i forhold til kommunen. De
bruker 165 kr/time. Vi bruker samme.
Forslag: Referatet godkjennes med endring i 4a) om timelønn.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
Frist
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
Etter sesongen (vår
idrettsskolen. Oppsummere
2019)
etter sesongen
18-16 Sponsorgruppe – Arrangere eget Kjell Olav Einarsve I løpet av Q1 2019
møte
19-1
Pusse opp garderobene i
Franck Ude
1. april 2019
klubbhuset
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på Kjell Olav Einarsve Høst 2019
treningssenteret
15-12: Ikke gjort. Videreføres
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-06: Sesongen er ikke over enda. Ansvaret flyttes over til ny leder, Marta Myhr.
18-16: Det blir gjennomført et møte etter påske. Det har vært noen innledende samtaler.
Videreføres.
19-1: Prosjektet har blitt stoppet fordi det har kommet nye tanker rundt utstyrsbua som
fotballavd. skal få satt opp ved kunstgressbanen. Kan dette bli et nytt klubbhus?
Treningssenteret ønsker mer areal, så det eksisterende klubbhuset vil kunne utnyttes
videre. Kjell Olav har pratet med kommunen angående utstyrsbua og de har lagt
begrensninger på antall etasjer. Hvis vi skal ha et nytt klubbhus, hvor stort areal trenger
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vi? Det holder med et møterom for styremøter. Større møter kan gjennomføres i
inngangspartiet til hallen eller på skolen/samfunnshuset. Hvis vi skal bygge nytt
klubbhus må vi tenke framover i tid og ikke gjøre noe halvveis.
Fotballavdelingen stopper oppussingen av garderoben inntil videre og finner ut hva som
er den beste veien videre. Avsluttes.
19-4: Ikke gjort enda. Videreføres
Sak 3) Oppfølging av saker fra årsmøtet 2018
Info: Hva skal vi gjøre med TurUT-gruppa?
Valg: Lise Larsen har sagt seg villig til å være med i friidretten. Det mangler en mann.
Fotballavd. mangler fortsatt en dame.
Kommentarer: Gruppa, TurUT, ser for seg at de fortsetter som før og gjør seg ferdig
med det de har startet med. Organiseringen blir som i fjor. De ønsker for øvrig ikke å ta
ansvar for Langmyrkoia.
Kan grunneierlaget i området ta seg av vedlikeholdet av koia? Ann Cathrin undersøker
dette litt nærmere med Hermann Storflor.
Fram mot neste årsmøte må vi se på organiseringen av denne gruppa, spesielt opp mot
Stokkvola Tusenårssti.
Forslag: Ann Cathrin Fossum undersøker om grunneierlaget kan ta seg av vedlikeholdet
av Langmyrkoia. Vi tar opp videre organisering av TurUT i løpet av året og ser dette i
sammenheng med Stokkvola Tusenårssti.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Idrettsrådet
Info: Årsmøte til idrettsrådet Levanger skal gjennomføres i Åsenhallen. Håndballavd.
skal stå for servering under møtet. Møtet skal gjennomføres 11. april.
Marta Myhr og Thea Solvold Hammeren stiller som representanter for idrettslaget i
tillegg til én fra håndballavd.
Sak 5) ALLEMED
Info: ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og
unge i fritidsaktivitet, uavhengig av økonomi. De ønsker å komme til oss for å informere
om hva de driver med. Dette møtet blir etter påske og de ønsker å prate med
hovedstyret. Dato kommer senere.
Sak 6) Sponsorer
Info: Avtalen med Sparebank1 går ut i vår. Det har vært samtaler med Aasen Sparebank,
og de kan tenke seg å sponse en avdeling eller to. De ønsker da å være eksklusiv sponsor
for de avdelingene de eventuelt sponser. Hvis Sparebank1 går videre med en avtale
ønsker de at den skal være lik den vi har. Det betyr blant annet logo på drakter.
Kommentarer: Hvis Aasen Sparebank skal være eksklusiv sponsor kan dette sperre for
andre banker (for eksempel videreføring av Sparebank1-avtalen siden de har logo på
drakter) og vi kan gå glipp av støtte fra Gjensidigestiftelsen som er en ganske «enkel»
plass å få støtte. Vi må være litt forsiktig med å inngå slike eksklusive avtaler.
Dette er ikke noe vi trenger å ta stilling til akkurat nå, men over påske blir det aktuelt å
gå inn i forhandlinger med nye sponsorer.
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Sak 7) Hallavtale
Info: Det har vært møte med kommunen der avtalen har blitt gjennomgått. Det er noen
punkter som vi er litt usikre på om vil fungere, men vi prøver med den avtalen som er
foreslått og så gir vi tilbakemeldinger til kommunen etter hvert som vi får erfaringer. Et
spørsmål som plutselig kan bli viktig å ha et svar på er hvem som skal organisere
vakthold i hallen? Vi mistenker at dette kan komme på ganske kort varsel.
Kommentarer: Håndballavd. tar seg av vaktholdet i starten og så finner vi en
fellesløsning når vaktholdet har fått prøvd seg litt.
Sak 8) Eventuelt
a. Lån til skiavd. fra treningssenteret
Info: Skiavd. har lånt 150 000 kr fra treningssenteret. Det foreslås at hovedlaget
tar over lånet fra treningssenteret.
Kommentarer: Er det noen spesiell grunn for å gjøre dette? Nei, det er bare et
forslag som vi kan vurdere.
Forslag: Vi avventer med å avgjøre saken til senere.
Vedtak: Godkjent
b. Skoleavtale
Info: Skolen ønsker en gjennomgang av avtalen vi har med dem. Dette blir
gjennomført etter påske.
c. Vårslæppet
Info: Det kan se ut som vårslæppet kolliderer med 3v3 til fotballavd. den 5. mai.
Er det et problem?
Kommentarer: Nei, det gjør ingenting at det eventuelt kolliderer, da blir det bare
mye aktivitet den dagen.
d. Kurs i styrearbeid
Info: Det skal være kurs i styrearbeid på Inderøya 10. april. Marta Myhr ønsker å
delta. Hvis andre også er interessert er det bare å hive seg med.

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

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Frist
Så fort som mulig

Marta Myhr

Etter sesongen (vår
2019)

Kjell Olav Einarsve

I løpet av Q1 2019

Innen årsmøtet i
slutten av mars.
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19-4
19-5
19-6
19-7

Ta opp saken om gaveavtaler på
treningssenteret
Vedlikehold av Langmyrkoia
Organisering av TurUT og
Stokkvola Tusenårssti
Lån til skiavdelingen fra
treningssenteret

Kjell Olav Einarsve

Høst 2019

Ann Cathrin
Fossum
Arbeidsutvalget

Neste
hovedstyremøte
I løpet av 2019

Torbjørn Ekle

Neste
hovedstyremøte

