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IL Aasguten
Møtereferat hovedstyremøte: 28. januar 2020
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Ann Cathrin Fossum
Anton Bryhn
Franck Ude
Torbjørn Ekle

Kari Flokkmann
Thea Solvold Hammeren
Marta Myhr
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 26. november 2019 må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Vedtak: Godkjent
Sak 2) 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

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

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Så fort
treningssenteret
ønsker
Etter sommerferien

Allemed – Ta opp diskusjonen
Kjell Olav Einarsve
igjen
19-15 Strategi- og organisasjonplan.
Arbeidsutvalget
Neste
Utarbeide forslag til ny org.plan.
hovedstyremøte
19-16 Tilskuddsordningskurs – Skal vi Kjell Olav Einarsve Neste
gjennomføre noe slikt?
hovedstyremøte
15-12: Vi er i gang med å teste ut Plandisc. Vi har kjøpt en lisens. Hver avdeling får
tilgang til sin egen ring. Vi tar en felles gjennomgang når nye styrer er på plass.
Videreføres.
16-05: Ikke gjort. Videreføres.
18-16: Ingenting nytt. Videreføres.
19-9: Ingenting har skjedd siden sist. Videreføres.
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19-10: Ikke gjort. Torbjørn Ekle foreslo at det er avdelingene med flest aktive
medlemmer som kan ta på seg dette ansvaret. De har tidligere sagt at de kan ta ansvaret
i 2019. Videreføres.
19-11: Vi har fått tilbud fra to stykker og valget ble Hegge. De har sendt byggesøknad.
Leangen kommer og tar grunnarbeid i februar. Videreføres.
19-13: Ikke gjort. Videreføres.
19-15: Se egen sak. Videreføres.
19-16: Ikke gjort. Videreføres.
Sak 3) Årsmøte.
a. Årsmeldinger
Info: Alle avdelingene må sende over årsmeldinger til Kjell Olav og Tron innen 1.
februar. Vi informerer i saklista at vi ikke leser opp årsmeldinger så lenge det
ikke er noen av medlemmene som krever det.
b. Budsjett
Info: Alle avdelingene + hovedlaget skal legge fram budsjett. Dette må også
oversendes til Anton, Kjell Olav og Tron innen 1. februar. Vi må sørge for at
inntektene som avdelingene får fra hovedlaget stemmer overens med budsjettet
til hovedlaget.
c. Stigruppene. Stokkvola/Tursti
Info: Stokkvola tusenårssti og turstigruppa slår seg sammen. Dette legges fram
for årsmøtet.
d. Organisasjonsplan/strategiplan
Info: Tron sender ut forslag til ny organisasjonsplan til hovedstyret.
Medlemskontingent: Vi foreslår at vi fortsetter med 100 kroner per medlem. Det
ser ut som vi fortsatt har et stabilt antall medlemmer (788 registrert per
31.12.2019), så det ser ikke ut som det har slått uheldig ut.
Treningsavgift på treningssenteret: Selv om økonomien er god for øyeblikket skal
treningssenteret bygges ut og det vil bli behov for penger. Vi beholder derfor
treningsavgifta uendret.
e. Lovnorm (godkjenne endringer i styret)
Info: Ny lovnorm må godkjennes, og vi ber årsmøtet om lov til å gjøre endringer i
loven i hovedstyret.
f. Avdelingsmøter før Årsmøtet 2020
Info: Fra 2021 skal alle avdelingene gjennomføre egne årsmøter i forkant av
hovedlagets årsmøte.
g. Valg
Info: Linda Opheim informerte om status i valgkomiteen. Hovedlaget mangler
fortsatt leder. Kasserer er muligens i boks. Fotballavd. har fått inn én
styremedlem (to stykker klare), men mangler fortsatt leder og et par
styremedlemmer. Resten av avdelingene er i orden.
Sak 4) Fordeling av midler
Info: Arbeidsutvalget har fordelt midler til avdelingene. Tallene ble presentert på møtet
og ligger vedlagt under.
Fordelingsnøklene for 2019 er som følger:
Treningssenteret: 5 %

IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Fotballavdelinga: 30 %
Håndball: 25 %
Friidrett: 10 %
Ski: 30 %
«LAM idrettsskole» som tidligere har vært øremerket friidrett (30 000 kr) har også blitt
fordelt til de avdelingene som har bidratt i idrettsskoletilbudet (5000 kr til hver
avdeling, 15 000 kr til friidrett).
Sak 5) Trappemidler
Info: Det er noe midler til overs etter at trappa er ferdig. Hva skal vi bruke pengene til?
Kommentarer: Kan vi sette av pengene til å bygge gapahuker rundt trimløypene?
Forslag: Stigruppa får pengene og kan bruke dem til å bygge gapahuker.
Vedtak: Godkjent

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 –
Følge opp arbeidet.
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
19-15 Strategi- og organisasjonplan.
Utarbeide forslag til ny
org.plan.
19-16 Tilskuddsordningskurs – Skal
vi gjennomføre noe slikt?

Ansvarlig
Tron Vedul Tronstad

Frist
Så fort som mulig

Lederne i alle
avdelingene

Innen årsmøtet i
slutten av mars.

Kjell Olav Einarsve
Franck Ude
Tron Vedul Tronstad

Før høsten 2019
Så fort de ønsker
I løpet av 2019

Ann Cathrin Fossum

Fortløpende

Kjell Olav Einarsve

Etter
sommerferien
Arbeidsutvalget/Tron Så fort som mulig
Vedul Tronstad
Kjell Olav Einarsve

Neste
hovedstyremøte

