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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 23. september 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Kine Hammeren
Franck Ude
Aase Vedul-Moen

Kari Flokkmann
Marta Myhr
Ann Cathrin Fossum
Thea Solvold Hammeren

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 3. juni og 2. juli må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferatene for 3. juni og 2. juli godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
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 Marta Myhr
idrettsskolen. Oppsummere
etter sesongen
18-16 Sponsorgruppe – Videre arbeid
Kjell Olav Einarsve
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på Kjell Olav Einarsve
treningssenteret
19-6
Organisering av TurUT og
Arbeidsutvalget
Stokkvola Tusenårssti
19-8
Sponsoravtale med Aasen
Arbeidsutvalget
Sparebank
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Franck Ude
19-10 Lage ansvarsliste for fanebæring Tron Vedul
på 17. mai
Tronstad
19-11 Utbygging av treningssenter – Få Ann Cathrin
tilbud fra minst én snekker til
Fossum
19-12

Felles drakter – Ta opp
diskusjonen igjen
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
15-12: Ikke gjort. Videreføres.

Kjell Olav Einarsve
Kjell Olav Einarsve

Frist
Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Etter sesongen (vår
2019)
Før høsten 2019
Høst 2019
I løpet av 2019
Neste
hovedstyremøte
Så fort de ønsker
I løpet av 2019
Så fort
treningssenteret
ønsker
Ved en passende
anledning
Etter sommerferien
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16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-06: Vi har hatt ute spørreskjema og fått nesten 30 svar. De fleste har vært fornøyde,
men vi kunne vært bedre på informasjonsdeling. Enkelte syns også at «alt var bedre
før». Friidretten har ikke fått sett detaljert på svarene. Tron Vedul Tronstad sender over
en oppsummering. Allidrettsplanen for i år blir ganske lik fjorårets opplegg. Det blir
gratis. Avsluttes.
18-16: Sponsorgruppa er i live, men ingenting nytt er å melde. Videreføres.
19-4: Vi tar dette på neste møte. Videreføres.
19-6: Dette tar vi opp som en egen sak ved en senere anledning. Avsluttes.
19-8: Håndball- og skiavd. har inngått avtale med Aasen Sparebank. Draktene til
håndballavd. blir gitt til fotballavd. og det kjøpes inn nye. Aasen Sparebank oppfordrer
alle avdelingene til å søke om støtte. Avsluttes.
19-9: Kiosken på hallen er for liten til å brukes under store arrangement. 40A-kurs i
kiosken er ikke tilstrekkelig, så sikringene gikk. Sikringsskapet er inne i hallen der ingen
i idrettslaget har hatt tilgang, noe som førte til mye ekstra styr. Anleggsgruppa har hatt
møte med Marius Brænne og landet på at ny utstyrsbu blir plassert i området der
reklametavla mot idrettshallen ligger. Det har ikke kommet endelige tegninger eller
prisestimat. Det blir en varm del (lager, kiosk og møteromsmulighet) og en kald del
(garasje). Vei til bua blir opp fra idrettshallen. Det kan være aktuelt å lage en gangsti
langs kortsida av banen. Kommunen har også åpnet for at vi kan få veirett langs hallen.
Videreføres.
19-10: Ikke gjort. Videreføres.
19-11: Kommunen har vært med på befaring og målt opp tomt rundt klubbhuset. Det
blir ca. 8 meter nordover for klubbhuset. Det er tenkt nesten 80 kvadratmeter utbygg i
den retningen. Vi må ha ekstraordinært årsmøte for å godkjenne en slik utbygging. Det
er for øvrig en del utstyr som også trenger utskifting. Ventilasjonsanlegg er fortsatt en
usikkerhet. Vi har blitt anbefalt å ha et eget anlegg for nybygget og eventuelt ta et eget
for første etasje. Ekstraordinært årsmøte må vente til vi har fått pris på
ventilasjonsanlegget. 14. eller 15. oktober kan være mulige datoer. Videreføres.
19-12: Fotballavd. skal ha møte med medlemmene sine etter sesongen og skal lufte
saken der.
19-13: Aase Vedul-Moen har vært i kontakt med en person på Levanger som har et
prosjekt som omfatter AlleMed og åpen hall i kommunen. De kan stille med personer
som kan bidra med hjelp. Vi kan få 3000 kroner i støtte, inntil tre ganger i løpet av
skoleåret, hvis vi klarer å gjennomføre lignende opplegg. Det finnes også støtte, spesielt
til 13-19 åringer, så vi kan vurdere å søke der også. Vi tenker videre og tar opp
diskusjonen senere. Videreføres.
Sak 3) Hjemmesida
Info: Vi har fått inn ny reklame fra Stiklestad Eiendom om Åsen Sentrumsboliger. Hvis
noen kjenner noen som skal kjøpe må de si ifra, så får vi en ukjent stor bonus.
Sak 4) Klubbadmin
Info: Onsdag 20. november blir det møte om Klubbadmin. Ledere og kasserere bør stille.
Sak 5) Valgkomité
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Info: Arne Olav Husby har kommet inn som siste medlem i valgkomiteen.
Sak 6) Årsmøte 2019
Info: Vi satser på årsmøte mellom 23. januar og 20. februar.
Sak 7) Sponsor
Info: Møte med Coop blir i neste uke. De er interessert i å være med videre. De ønsker
også at vi skal fortsette med Hummel-avtalen.
Sak 8) Turkart
Info: Vi må ordne en felles informasjon om turene i fjellet og bygda. Dette for å vise at alt
er i regi av idrettslaget. Gapahuk er under bygging på Hoplaåsen. To postkasser skal
også monteres. Det er ikke bestemt hvor enda. Ny brosjyre kan lages når dette er ferdig.
Stokkvola Tusenårssti blir også involvert i dette.
Sak 9) Runde rundt bordet
a. Håndball: Styrer med timeplanlegging i idrettshallen. Kommunens system er
ikke helt oppe og går enda. Vi har behov for flere kort til hallen. Dagens
system fungerer ikke. Flere unger kan blant annet kodene til boksene. Vi må
heller få personlige kort til nøkkelpersoner. Aase undersøker med Troset.
Kampstart for alle lagene våre blir 20. oktober i den nye hallen. Kurs i
innføring i barnehåndball i regi av Frol ble gjennomført i ny-hallen i forrige
uke. Godt oppmøte. Det jobbes med å få til fellestur til EM i håndball for
herrer i Trondheim. Håndballkurs i Åsen (både dommer og trener) etter jul.
Økning i antall spillere. Satser på å ha gode arrangement i nyhallen. Regionen
ønsker å komme for å se. Håndballdamer har også begynt trening på
søndager. IL Aasguten – Håndball ble årets klubb i Norges Håndballforbund,
region Nord for sesongen 2018/19. Gulvet i idrettshallen blir fikset i
høstferien.
b. Fotballavd: To arrangement er gjennomført. Grenda- og knøtteturnering og
sponsetkamp. 73 000 kroner kom inn på sponsetkampen. Gode
tilbakemeldinger på sponsetkampen. Fortsatt stort potensiale til å gjøre mer
rundt kampen. Det kom ikke tydelig nok fram at dette var i stedet for
fiskedugnaden. Grendakampene er på nedadgående trend, men fortsetter
neste år også. Opplegget rundt har vært uklart (påmelding, hvem kan være
med). Det burde vært gjennomført et møte i forkant for å avklare slike ting.
Det er også viktig å påpeke at informasjonsmøter allerede blir avholdt, men at
oppmøtet på disse møtene er veldig dårlig. Da får ikke fotballavdelinga ut
informasjonen til de som trenger det, og misforståelser kan oppstå.
Knøtteturneringa var en suksess (til tross for litt grått vær). Uvisst hvor mye
inntekt det ble.
c. Friidrett: Aktivitetslederkurset som skulle vært her til helga ble avlyst pga. for
lite påmeldte. Nytt kurs i november på Røra.
d. KG-bane belysning
Det må opplyses om hvordan bryterne fungerer. Man styrer tidsur (3 timer)
med knappen på veggen. Kamplyset styres også med tidsurbryteren på
samme måte.
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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.
18-16 Sponsorgruppe – Videre arbeid
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på
treningssenteret
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
19-10 Lage ansvarsliste for fanebæring
på 17. mai
19-11 Utbygging av treningssenter – Få
tilbud fra minst én snekker til
19-12
19-13
19-14

Felles drakter – Ta opp
diskusjonen igjen
Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
Kunstgressbanebelysning –
Informere om hvordan
lysbryterne fungerer.
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Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Frist
Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve
Kjell Olav Einarsve

Før høsten 2019
Høst 2019

Franck Ude
Tron Vedul
Tronstad
Ann Cathrin
Fossum

Så fort de ønsker
I løpet av 2019

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Kjell Olav Einarsve

Så fort
treningssenteret
ønsker
Ved en passende
anledning
Etter sommerferien

Franck Ude

I løpet av 2019

Kjell Olav Einarsve

