IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Møtereferat hovedstyremøte: 2. juli 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Torbjørn Ekle
Aase Vedul-Moen
Franck Ude

Hege Røsdal
Heidi Håvardsen
Marta Myhr
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Sponsorsak – Bankavtale
Info: Håndballavd. og skiavd. har fått tilbud fra Aasen Sparebank. Både ski- og
håndballavdelingen ønsker å inngå avtale med Aasen Sparebank for å ha lokal
forankring. Håndballavdelingen ønsker ellers at det er likt over hele idrettslaget.
Kommentarer: Hvordan ble det med drakter? Kan de trykkes om? Aasen Sparebank
stiller ikke krav om å få logo på drakter, men skal få tilbud om å ha logo på dem hvis vi
skal ha det. Det er en fordel siden vi da kan ha drakter uten reklame, noe som kan gjøre
det enklere å ha dem lenger. Kan vi få lov til å bruke Sparebank1-draktene fram til de
skal byttes ut?
Kan vi høre om Coop om de kan sponse nye drakter?
Forslag: Ski- og håndballavdelingen får inngå avtale med Aasen Sparebank, med en
forutsetning at håndballavd. kan benytte draktene de har fram til vi får kjøpt inn nye.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Utbygging klubbhus
Info: Vi har fått tilbud fra enda en entreprenør. Prisen har med dette gått noe ned, ca.
300 000 kr + grunnarbeid. Innvendig tenker treningssenteret å få gjort mye på dugnad.
Tomteavklaring har ikke kommet videre. Vi kan også få ut spillemidler til utbygging av
klubbhuset hvis det skal brukes til styrkerom. Det må minst være 60 m2 gulvflate og 3,5
meter takhøyde. Kjell Olav undersøker videre.
Kommentarer: Hvordan blir det med ventilasjonsanlegg? Dette er ikke undersøkt enda.
Det må vi ha på plass før vi går videre og kaller inn til ekstraordinært årsmøte.
Sak 3) 2. etasje i klubbhuset
Info: Hva skal vi gjøre i 2. etasje i klubbhuset? Før vi leide ut hadde vi planer om å skifte
gulv. Skal vi gjøre det? Skal vi gjøre mer?
Kommentarer: Det ble diskutert noen løsninger og vi ble enige om å komme opp med
noen tegninger som vi kan diskutere videre.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
15-12 Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
16-05 Rollebeskrivelser: Alle
avdelingene må få laget en kort

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Frist
Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.

IL Aasguten
18-06
18-16
19-4
19-6
19-8
19-9
19-10
19-11
19-12
19-13

beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
Idrettsskole – Særidrettene inn i
idrettsskolen. Oppsummere
etter sesongen
Sponsorgruppe – Videre arbeid
Ta opp saken om gaveavtaler på
treningssenteret
Organisering av TurUT og
Stokkvola Tusenårssti
Sponsoravtale med Aasen
Sparebank
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Lage ansvarsliste for fanebæring
på 17. mai
Utbygging av treningssenter – Få
tilbud fra minst én snekker til
Felles drakter – Ta opp
diskusjonen igjen
Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
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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
Ann Cathrin
Fossum
Kjell Olav Einarsve
Kjell Olav Einarsve

Så fort
treningssenteret
ønsker
Ved en passende
anledning
Etter sommerferien

