IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Møtereferat hovedstyremøte: 3. juni 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Aase Vedul-Moen
Ann Cathrin Fossum
Marta Myhr

Torbjørn Ekle
Kari Flokkmann
Franck Ude
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 30. april må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferat fra 30. april 2019 godkjennes.
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 – Videre arbeid
Kjell Olav Einarsve Før høsten 2019
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på Kjell Olav Einarsve Høst 2019
treningssenteret
19-6
Organisering av TurUT og
Arbeidsutvalget
I løpet av 2019
Stokkvola Tusenårssti
19-8
Sponsoravtale med Aasen
Arbeidsutvalget
Neste
Sparebank
hovedstyremøte
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Franck Ude
Så fort de ønsker
19-10 Lage ansvarsliste for fanebæring Tron Vedul
I løpet av 2019
på 17. mai
Tronstad
15-12: Ikke gjort. Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-06: Vi må undersøke litt mer rundt spørreundersøkelse. Hvilke løsninger finnes?
Vi må skrive en introduksjon som forklarer hvorfor vi har gjort som vi har gjort.
Deretter spør vi om de var fornøyde med det vi gjorde, og hva vi eventuelt skal gjøre
bedre. Vi trenger ca. fem spørsmål som vi skal sende ut:
- Hvilken aldersgruppe? 1.-2. klasse eller 3.-4. klasse
- Var dere fornøyd med årets tilbud? (Rangeringssvar, 1-5)
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- Fikk dere den informasjonen dere hadde behov for før idrettsskolen startet?
(Rangeringssvar, 1-5)
- Fikk dere den informasjonen dere hadde behov for underveis? (Rangeringssvar, 1-5)
- Ønsker dere at vi fortsetter på samme måte neste år? (Ja/Nei, med kommentarfelt)
Spørsmål til 1.-2. klasse:
- Var dere fornøyd med håndballtilbudet? (Rangeringssvar, 1-5)
- Var dere fornøyd med skitilbudet? (Rangeringssvar, 1-5)
- Var dere fornøyd med fotballtilbudet? (Rangeringssvar, 1-5)
- Har du andre kommentarer? (Fritekst)
Spørsmål til 3.-4. klasse:
- Hvor fornøyd var du med aktivitetstilbudet? (For få aktiviteter -> for mange
aktiviteter)
- Syns dere det var greit å kjøre ut av Åsen for å delta på aktivetene? (Ja/Nei)
- Er det noen idretter du vil ha med videre/savner? (Fritekst)
- Nå som vi har idrettshall, er det noen idretter dere ønsker vi skal invitere hit?
(Fritekst)
Vi må huske å sende ut oppdaterte mail-lister til alle avdelingene som skal ha ansvar.
Alle avdelingene må huske å sende ut informasjon om sin aktivitet i forkant av sin
aktivitet.
Idrettsskolen har ikke blitt tatt betaling for. Skal vi gjøre det? Hvis det ikke er behov
økonomisk bør vi la det gå gratis. Vi må vurdere om vi kan tilby dette som er gratistilbud
alltid. Vi får egne LAM-penger til idrettsskole som skal dekke noe av dette. Vi kan skille
mellom 1.-2. klasse og 3.-4. klasse siden de sistnevnte kan ha behov for mer ekstern
trenerhjelp.
18-16: Heidi har sendt ut oversikt over diverse utstyr som vi kan bruke for å profilere
oss. Hun savner respons fra en del av avdelingene. Arbeidsutvalget kjøper inn to
beachflagg og to roll-up.
19-4: Ikke gjort. Videreføres.
19-6: Ikke gjort. Videreføres.
19-8: Se sak 6. Videreføres
19-9: Se sak 5. Videreføres
19-10: Ikke gjort, men vi kommer til å legge ut en alfabetisk liste på hjemmesida.
Avsluttes.
Sak 3) Åsenhallen åpning 12. juni.
Info: Program fra kommunen er sendt over til oss. Håndballavd. tar ansvar for servering
av kaffe, kake og saft. Det blir mye jobb i hallen i løpet av sommeren. Nye hull og
merking skal på plass.
Kommentarer: Det er synd at det er midt i uka. Mange barn har aktiviteter på kveldstid.
Det er for sent nå, men det burde vært tenkt på. Vi har signert avtalen med kommunen
og skal begynne å fakturere vakthold.
Forslag:
Vedtak:
Sak 4) Utbygging klubbhus. (Ekstraordinert årsmøte?)
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Info: Det har blitt tegnet et tilbygg på klubbhuset. Taket blir en videreføring av det
eksisterende, og lengden ut fra veggen blir 7 m.
Marius Brænne-Bygg har kommet med to forslag på utvendig bygg: 487 000 inkl. mva.
fastpris, eller timeavtale (500 kr eks. mva. + innkjøpspris + 8 %) der vi selv kan bidra
med dugnadstimer. Det kan bli vesentlig billigere hvis vi får til å bidra selv.
Ann Cathrin og Hege Røsdahl har ellers vært på befaring på noen treningssenter for å få
noen tips. Det er en del areal å spare på ved å velge apparat som ikke er så romstore.
Dette bør undersøkes når nytt utstyr skal kjøpes inn eller noe skal byttes.
Kommentarer: Roald Hegge har foreslått at vi kan ha noen smale vindu mellom
eksisterende tak og de nye taket for å få inn lys.
Vi må få inn et tilbud på det som skal gjøres innendørs før vi tar stilling til dette. Deretter
kan vi vurdere ekstraordinært årsmøte.
Skal vi få inn tilbud fra flere snekkere? Ja, det er fornuftig.
Forslag: Vi undersøker om vi kan få et estimat på innendørs arbeid og tilbud fra flere
snekkere.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Lagerbygg – Fotball
Info: Marius Brænne skulle ha møte med fotballavdelingen i forrige uke, men dette ble
avlyst. Vi må avvente til etter dette møtet.
Kommentarer: Kan friidretten bli med på dette bygget? Svar: Ja, absolutt. De blir
invitert til møtet for å avklare behov.
Sak 6) Sponsorsak
Info: Aasen Sparebank har kommet med et tilbud til håndballavd. og skiavd. De tilbyr
20 000 kr til begge. Det er en del heftelser ved denne avtalen, og noen spørsmål som må
avklares. Vi har blant annet fine drakter med Sparebank1-logo som vi lurer på om vi må
bytte. I så fall går vinninga bort i spinninga. Håndballavd. skal ha møte med Aasen
Sparebank fredag 7. juni og møte i styret den 10. juni.
Kommentarer:
Forslag: Vi tar et nytt møte 12. juni der vi konkluderer.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Allemed-dugnad.
Info: Det har vært møte med kommunen angående Allemed. Alle barn skal ha like
muligheter, uavhengig av økonomi, språk, osv. Vi ble utfordret til å se hva vi kan gjøre
for å bli bedre på inkludering i idrettslaget. Vi kommer til å ta en runde på dette etter
sommerferien. Det er mye informasjon som ligger ute på nett, www.allemed.no. Kine,
Thea, Kjell Olav og Aase ble satt som ansvarlige videre under møtet, men det må
avklares nærmere.
Kommentarer:
Forslag: Vi tar opp tråden igjen etter sommerferien og tar en runde på dette.
Vedtak: Godkjent
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Sak 8) Eventuelt
a. Drakter
Info: Vi trenger å skifte ut drakter i fotballavd. (pga. sponsoravtaler som går ut).
Kan vi vurdere å ha felles drakter for hele klubben, der spilleren får sin egen
drakt som den bruker på alle aktivitetene. Da betaler de depositum når de henter
ut drakten og får dette tilbake når de leverer tilbake. De kan også bytte drakt ved
behov. Dette må da organiseres av hovedlaget.
Kommentarer: Vi bør ikke ta «betalt» for drakter, selv om det bare er et
depositum. Da er det bedre å be alle signere for drakt og at man er
erstatningsansvarlig hvis man mister den.
Forslag: Vi tar opp saken på et senere møte.
Vedtak: Godkjent
b. Gapahuk tursti
Info: Det vurderes å settes opp en gapahuk er på flere av turstiene. Enkelte av
disse kan være i bak, mens det har ikke blitt godkjent av alle grunneierne. I så fall
blir det noe mer kostbart.
Kommentarer: Det må undersøkes om det kan finnes støtte til dette.
Forslag: Turstigruppa undersøker om de kan finne midler til dette og vi tar opp
saken senere.
Vedtak: Godkjent
c. Stokkvola – Opprusting av stien
Info: Stokkvola tusenårsti skal ruste opp stien i løpet av sommeren.
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

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

Franck Ude

Innen årsmøtet i
slutten av mars.
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19-11
19-12
19-13

Lage ansvarsliste for fanebæring
på 17. mai
Utbygging av treningssenter – Få
tilbud fra minst én snekker til

Tron Vedul
Tronstad
Ann Cathrin
Fossum

Felles drakter – Ta opp
diskusjonen igjen
Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen

Kjell Olav Einarsve
Kjell Olav Einarsve
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I løpet av 2019
Så fort
treningssenteret
ønsker
Ved en passende
anledning
Etter sommerferien

