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Møtereferat hovedstyremøte: 26. november 2019
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Franck Ude
Tron Vedul Tronstad
Torbjørn Ekle

Kine Hammeren
Aase Vedul-Moen
Ann Cathrin Fossum

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 23. september må godkjennes
Kommentarer: Godkjente vi møtereferatene forrige gang? Dette kommer ikke fram i
referatet. Svar: Jo, dette ble gjort og vi hadde ingen kommentarer.
Sak 9b) Fotball påpeker at informasjon blir gitt, men medlemmene dukker ikke opp når
denne informasjonen ble gitt. Spesifiseres i referatet.
Forslag: Godkjennes med endringen over.
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.
18-16 Sponsorgruppe – Videre arbeid
Kjell Olav Einarsve
19-4
Ta opp saken om gaveavtaler på Kjell Olav Einarsve
treningssenteret
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

Frist
Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.
Før høsten 2019
Høst 2019
Så fort de ønsker
I løpet av 2019
Så fort
treningssenteret
ønsker
Ved en passende
anledning
Etter sommerferien

Felles drakter – Ta opp
Kjell Olav Einarsve
diskusjonen igjen
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen
Kjell Olav Einarsve
igjen
19-14 Kunstgressbanebelysning –
Franck Ude
I løpet av 2019
Informere om hvordan
lysbryterne fungerer.
15-12: Omsider har noe skjedd. Etter tips fra Heidi Håvardsen har Plandisc blitt testet
ut. Her kan hver avdeling få sin egen ring, som også kan vises på deres hjemmeside, og
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som de har ansvar for å fylle ut innhold i. Vi trenger trolig business-versjon til 1349,- per
år (2190,- for to år). Dette må undersøkes.
Forslag: Vi betaler en toårsavgift og prøver dette systemet ut. Tron Vedul Tronstad
kaller inn til felles infomøte til alle avdelingene.
Vedtak: Godkjent
Saken videreføres til alle avdelinger har fått innføring.
16-05: Ingenting gjort. Videreføres
18-16: Ingenting gjort Videreføres.
19-4: Treningssenteret har reklamert med gratis trening ut året. Flere har hoppet på
tilbudet, og de fortsetter forhåpentligvis med betalende medlemskap etterpå. Videre ble
det diskutert om vi skal tilby jubilanter gratis trenings på treningssenteret som en
hyggelig gest.
Forslag: Vi går for en gaveordning for betalende medlemmer per 1. desember 2019 i
idrettslaget, som har runddag fra og med 50 år i 2020. De får tilbud om ett års gratis
treningsavgift i Åsen treningssenter.
Vedtak: Godkjent
Saken avsluttes.
19-9: Det ble startet på arbeidet, men frosten kom fort. Hvis vi skal betale for alt blir
totalkostnaden rundt 800 000 kr. Vi kan få spillemidler for byggingen, og vi kan gjøre en
del på dugnad. Anleggsgruppa jobber videre med saken, men det blir vår før noe mer
skjer. Videreføres.
19-10: Ikke gjort. Lista skal være alfabetisk, noe som betyr at Stokkvola tusenårssti skal
ta fanene i 2020.
Kommentar: Holder det at avdelingene med mange aktive barn tar ansvaret for denne
oppgaven? Dvs. ski, fotball, håndball og friidrett.
Forslag: Kun avdelingene med mange aktive barn, dvs. ski, fotball, håndball og friidrett,
tar ansvar for å finne fanebærer. Det betyr at det er fotballavdelingen som får ansvaret i
2020, deretter friidrett og håndball. Liste blir lagt ut på hjemmesida.
Vedtak: Godkjent
Saken videreføres til liste ligger på hjemmesida.
19-11: Frosten kom raskt, og graving ble ikke gjennomført. Spillemiddelsøknad ble ikke
sendt, så neste mulighet er neste år. Videreføres.
19-12: Denne saken tar vi opp igjen neste gang draktene må byttes ut. Avsluttes.
19-13: Allemed kombinert med åpen hall kommer til oss etter jul. Opplegget må være
velorganisert både aktivitet- og utstyrsmessig. Videreføres.
19-14: Informasjon er sendt ut til de som har behov for det. Avsluttes.
Sak 3) Info om idrettsskole hos Nessegutten
Info: Marta Myhr, Aase Vedul-Moen og Magne Vedul-Moen var på infokveld og fikk høre
hvordan de organiserer idrettsskolen hos Nessegutten. Der har de bakt inn fotball,
håndball og ski inn i idrettsskolen. For øyeblikket har vi idrettsskole (som har alle
idrettene) i tillegg til særaktivitetene. Er dette en ønsket praksis? Nei, dette ender med
at vi kjemper om de samme barna. Til neste sesong tilbyr vi kun idrettsskoletilbud til 1.og 2.-klassinger. Organiseringen av idrettsskole kan fortsatt bli bedre og samkjøring
med avdelingene har forbedringspotensial. Skiavdelingen har også utfordringer med å få
gjennomført idrettsskolen på onsdager denne sesongen siden Levangerkarusellen er
lagt til denne dagen. Dette må vi få endret. Informasjon må bli sendt ut så fort som mulig.
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Sak 4) Nærmiljøanlegg
Info: Ingen har søkt på nærmiljøanleggpenger hos kommunen. Dette er rart. Pengene
ligger klare, og det koster lite (les: ingenting) å sende en søknad. Vi må bli flinkere til å
følge opp slikt. Avdelingene ble oppfordret til å undersøke nærmere.
Sak 5) Klubbhus
Info: Vasking blir bare gjennomført i andre etasje. Det har ikke blitt vasket nede. Kjell
Olav Einarsve skal følge opp. Vaktmester er ikke på plass, men Halvor Husby skal gå seg
noen runder for å undersøke om alt er i orden.
Sak 6) Ny lovnorm fra idrettsforbundet
Info: Styret har fått fullmakt fra idrettsforbundet til å vedta den nye lovnormen som skal
gjelde fra 1. januar 2020. Denne lovnormen MÅ vi følge uansett, så vedtaket er en ren
formalitet. Deretter skal lovnormen presenteres for medlemmene enten på årsmøtet
eller via hjemmesida.
Sak 7) Leie av klubbhus
Info: Det kan dukke opp ny forespørsel fra utbyggere om å få låne klubbhuset under
byggingen av de nye leilighetene som skal settes opp. Skal vi åpne for dette? Ja, siden vi
fortsatt ikke har gjort noe med gulvet vil dette være kjærkomne midler som også kan
brukes til oppussing etterpå.
Forslag: Hvis det kommer forespørsel om å låne klubbhuset er idrettslaget positiv til
dette.
Vedtak: Godkjent
Sak 8) Støtte til enkeltutøvere
Info: Friidrett har fått forespørsel om å dekke utgifter til en enkeltutøver som har vært
på samling og lurer på hvilken praksis vi har på dette i idrettslaget.
Kommentarer: Både ski- og fotballavdelingen støtter enkeltutøvere og gjør vurderinger
fra gang til gang om dette er noe de skal støtte. Hva med støtte fra hovedlaget?
Avdelingene prøver å holde sine sportslige aktiviteter hos seg selv, men støtte kan søkes
om hvis det er behov for dette (for eksempel hvis avdelingen har veldig trang økonomi).
Sak 9) Strategiplan
Info: Strategiplan og organisasjonsplanen skal slås sammen og presenteres på årsmøtet.
Arbeidsutvalget skal lage et utkast som sendes rundt på høring hos avdelingene. Dette
må gjøres før styremøtet på nyåret.
Sak 10)
Klubbadmin-kveld
Info: 20. november hadde vi klubbadmin-kveld med idrettsforbundet. Brukbart
oppmøte fra alle avdelingene, og to eksterne fra en rideklubb på Skogn. Vi fikk tips om
det nye systemet og konkrete svar på spørsmål vi hadde.
Sak 11)
Tilskuddskurs
Info: Anders A. Vik kjører kurs i tilskuddsordninger. Kjell Olav Einarsve og Franck Ude
var på et slikt kurs i 2013. Burde vi vært på et lignende kurs igjen? Han gjennomfører
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fortsatt slike kurs og tar 26 000 kroner for en dag. Det kan gjennomføres sammen med
andre klubber, så utgiftene trenger ikke bli så store per idrettslag. Kjell Olav Einarsve
sender ut litt mer info på e-post, så tar vi stilling til det ved en senere anledning.

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
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
19-10 Lage ansvarsliste for fanebæring
på 17. mai
19-11 Utbygging av treningssenter – Få
tilbud fra minst én snekker til
19-13
19-15
19-16

Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
Strategi- og organisasjonplan.
Utarbeide forslag til ny org.plan.
Tilskuddsordningskurs – Skal vi
gjennomføre noe slikt?

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Frist
Så fort som mulig

Kjell Olav Einarsve
Franck Ude
Tron Vedul
Tronstad
Ann Cathrin
Fossum

Før høsten 2019
Så fort de ønsker
I løpet av 2019

Kjell Olav Einarsve
Arbeidsutvalget
Kjell Olav Einarsve

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Så fort
treningssenteret
ønsker
Etter sommerferien
Neste
hovedstyremøte
Neste
hovedstyremøte

