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Møtereferat hovedstyremøte: 30. april 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Kari Flokkmann
Thea Solvold Hammeren
Franck Ude
Ann Cathrin Fossum

Anton Bryhn
Kine Hammeren
Torbjørn Ekle
Aase Vedul-Moen
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat.
Info: Møtereferat fra 20. mars skal godkjennes.
Kommentarer: Oppgave om lån for har ikke kommet med. Denne bør legges til.
Forslag: Møtereferatet godkjennes etter at oppgave om lån til skiavdelingen fra
treningssenteret har blitt lagt til.
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 Marta Myhr
Etter sesongen (vår
idrettsskolen. Oppsummere
2019)
etter sesongen
18-16 Sponsorgruppe – Arrangere eget Kjell Olav Einarsve I løpet av Q1 2019
møte
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på Kjell Olav Einarsve Høst 2019
treningssenteret
19-5
Vedlikehold av Langmyrkoia
Ann Cathrin
Neste
Fossum
hovedstyremøte
19-6
Organisering av TurUT og
Arbeidsutvalget
I løpet av 2019
Stokkvola Tusenårssti
19-7
Lån til skiavdelingen fra
Torbjørn Ekle
Neste
treningssenteret
hovedstyremøte
15-12: Videreføres
16-05: Videreføres.
18-06: Marta var ikke tilstede, men både ski-, håndball-, og fotballavd. har fått gode
tilbakemeldinger på sine aktiviteter. Det kan være lurt å gjennomføre en
spørreundersøkelse for å høre med foreldregruppa om de syns det har fungert. Vi har
noe å gå på når det gjelder det organisatoriske, og det har tidvis vært litt kaotisk å få
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endene til å møtes. Det kan være lurt å sette seg ned i litt god tid før neste sesong for å
bli enige om en del rammebetingelser. Arbeidsutvalget tar ansvaret for en
spørreundersøkelse. Videreføres for å få med Marta.
18-16: Det har blitt gjennomført et sponsorgruppemøte der Heidi Braamann Håvardsen
er en primus motor. Aleksander Brænne, Franck Ude og Kjell Olav Einarsve sitter også i
gruppa. Det er ønske om å sette sammen en video som viser litt av aktiviteten i
idrettslaget som kan brukes mot sponsorer. Gruppa har ikke kommet fram til et konkret
fordelingsforslag, men tenker å legge dette fram for hovedstyret. Det har også vært
diskutert om idrettslaget burde kjøpe inn Aasguten-flagg og annet supporterutstyr som
kan brukes for å synliggjøre oss under turneringer og arrangement. Dette kan være
felles for alle avdelingene.
Sponsorgruppa fortsetter arbeidet og legger fram mer konkrete forslag for hovedstyret.
19-4: Videreføres.
19-5: Hermann Storflor har blitt kontaktet og han er positiv til å bidra. Grunneierlaget
skal kontaktes, men det er gode indikasjoner på at de også er positive til å bidra til
vedlikeholdet. Avsluttes.
19-6: Turstigruppa blir liggende under arbeidsutvalget og tar ansvaret for trappa og
turstiene i bygda. Stokkvola tusenårssti ønsker å bli redusert til en komité. Denne kan
muligens legges under skiavdelingen. Det er de positive til også. Videreføres.
19-7: Skiavdelingen har fått samlet inn ekstra spillemidler til tråkkemaskina og betaler
tilbake lånet (150 000 kr) til treningssenteret så fort pengene kommer inn på konto.
Avsluttes.
Sak 3) Eventuelt
a. Sponsor og bank
Info: Aasen Sparebank skal ha møte i neste uke og skal diskutere hva de
eventuelt kan tilby oss. De har gitt signaler om at de skal endre litt på måten de
sponser på, så da kan vi muligens inngå avtale igjen. Dette forutsetter at de ikke
sperrer oss for å hente midler fra andre banker, forsikringsselskap og meglere.
Sparebank1 er fortsatt et alternativ, men de ønsker å videreføre avtalen som den
er. Vi setter frist til neste hovedstyremøte med å få avklart saken med Aasen
Sparebank.
b. Klubbhus/utstyrsbod
Info: Fotballavdelingen skal sette opp en utstyrsbod ved kunstgressbanen og de
har luftet om vi kan flytte klubbhuset dit. Forslaget er å få inn to etasjer, der én er
kjeller.
Kommentarer: Det kan være utfordrende å få plass til alt borte ved
kunstgressbanen. Vann og avløp er ikke lagt opp. Vi har fått en åpning fra
kommunen om å få utvide treningssenteret/klubbhuset. Hva er behovet vårt? Det
høres fryktelig dyrt ut. Klubbhuset vi har må uansett utbedres, blant annet
ventilasjonsanlegg og rom med bedre takhøyde.
Forslag: Fotballavdelingen for tillatelse til å gå i gang med prosjektering av en
utstyrsbod ved kunstgressbanen. Denne legges fram for hovedlaget før de setter i
gang med arbeidet.
Vedtak: Godkjent
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c. Kassererkurs 8. mai kl. 20:00 på regnskapskontoret.
Info: Alle kasserere har fått informasjon og møtes av Kjell Stokkan 8. mai.
d. 17. mai – Fanebærer
Info: Vi trenger en fanebærer til 17. mai.
Kommentarer: Dette er en årlig utfordring. Kan vi la dette gå på rundgang på
avdelingene? Da får de i ansvar å finne en person.
Forslag: Vi prøver ut ordningen med at avdelingene tar ansvar. Skiavdelingen tar
på seg ansvaret i 2019. Vi lager en liste på hjemmesida over hvem som har
ansvaret.
Vedtak: Godkjent
e. Utleie lydanlegg
Info: 17. mai-komiteen har ikke kontaktet oss, men ønsker trolig å leie
lydanlegget. Dette må de i så fall betale 5000 kroner for.
f. Telt med logo
Info: Det har blitt kjøpt inn to telt med idrettslaglogo som hovedlaget eier og alle
avdelingene kan benytte til ulike arrangement.
g. Booking av hall
Info: Kommunen har fortsatt ikke fått i orden bookingsystemet til hallen.
Kommentarer: Dette er for dårlig. Hallen skulle egentlig stå ferdig i februar, og
da burde dette allerede vært klart.
h. Kontingent – Barneidrett
Info: Ledere oppfordrer til å holde kostnadene nede for kontingenter til
barneidrett.
Kommentarer: Kunne vi legge ut informasjon om hvilke priser vi har på de ulike
aktivitetene?
i. Malingsdugnad - Treningssenteret
Info: 11. mai blir det malingsdugnad på treningssenteret. Da stenger
treningssenteret.
j. Anleggsgruppa
Info: Det skal være dugnad i anleggsgruppa på mandag 6. og tirsdag 7. mai. Det
skal settes opp nytt gjerde langs E6.
k. Fotballstyret
Info: Fotballstyret mangler fortsatt én person. Det er usikkert om det i det hele
tatt kommer i orden. Det er viktig å merke seg at alle tre som sitter i fotballstyret
nå står på valg dette på neste årsmøte. Erstattere burde involveres tidlig i løpet
av året for å sørge for en bedre overgang.
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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 – Videre arbeid
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på
treningssenteret
19-6
Organisering av TurUT og
Stokkvola Tusenårssti
19-8
Sponsoravtale med Aasen
Sparebank
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
19-10 Lage ansvarsliste for fanebæring
på 17. mai
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Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Frist
Så fort som mulig

Marta Myhr

Etter sesongen (vår
2019)

Kjell Olav Einarsve
Kjell Olav Einarsve

Før høsten 2019
Høst 2019

Arbeidsutvalget

I løpet av 2019

Arbeidsutvalget

Neste
hovedstyremøte
Så fort de ønsker
I løpet av 2019

Franck Ude
Tron Vedul
Tronstad

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

