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Møtereferat hovedstyremøte: 20. april 2020
Tilstede:
Kjersti Husby
Torbjørn Ekle
Ståle Heimstad
Per Olav Skjesol
Tron Vedul Tronstad

Roger Bollerud
Karin Nordaune Arentz
Aase Vedul-Moen
Marta Myhr

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 28. januar må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferatet godkjennes som det ble fremlagt.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgavelista fra forrige møtereferat
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
Frist
15-12 Undersøke hvordan vi kan
Tron Vedul Tronstad Så fort som mulig
legge ut årshjul på
hjemmesiden.
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.
18-16 Sponsorgruppe – Videre arbeid Kjell Olav Einarsve
Før høsten 2019
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Franck Ude
Så fort de ønsker
19-10 Lage ansvarsliste for
Tron Vedul Tronstad I løpet av 2019
fanebæring på 17. mai
19-11 Utbygging av treningssenter –
Ann Cathrin Fossum
Fortløpende
Følge opp arbeidet.
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen
Kjell Olav Einarsve
Etter
igjen
sommerferien
19-15 Strategi- og organisasjonplan.
Arbeidsutvalget/Tron Så fort som mulig
Utarbeide forslag til ny
Vedul Tronstad
org.plan.
19-16 Tilskuddsordningskurs – Skal
Kjell Olav Einarsve
Neste
vi gjennomføre noe slikt?
hovedstyremøte
15-12: Vi gjennomfører er digitalt møte der vi går gjennom flere av de digitale
verktøyene vi har, blant annet plandisc. Førsteprioritet får Teams og hvordan man kan
legge ut innhold på hjemmesida. Videreføres.
16-05: Vi dropper rollebeskrivelsene og sørger heller for å få oppdaterte årshjul som
beskriver hva som skal gjøres i avdelingene. Avsluttes
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18-16: Tanken om å ha en slik gruppe er god, men vi har ingen personer som sitter i den
nå. Det er ikke åpenbart hvordan en slik gruppe skal fordele midler til avdelingene, men
dette er løsbart. Det ble utarbeidet noen standardavtaler for en tid tilbake. Disse er fine
å bruke når man skal inngå nye avtaler. Vi burde fått en oversikt over hvilke sponsorer
de ulike avdelingene har. Kasserer etterspør dette fra avdelingene. Videreføres.
19-9: Saken har ikke vært prioritert. Videreføres.
19-10: Lista ligger på hjemmesida. Avsluttes.
19-11: Ann Cathrin og Kjell Olav er fortsatt «byggeherrer». Roger følger med. Grunn
støpes i løpet av mai. Det skal vurderes om nytt ventilasjonsanlegg skal dimensjoneres
til å kunne gi luft til hele klubbhuset. Kostnadene vil tas opp på et hovedstyremøte.
Videreføres.
19-13: Det har ikke skjedd så mye, men vi bør absolutt vurdere å bidra til AlleMed. Vi
har mulighet for åpen hall, trening i treningssenteret, e-sport på klubbhuset, med mer.
Kjersti og Aase tar over ballen. Videreføres.
19-15: Gjennomført. Avsluttes.
19-16: Vi ønsker ikke å gå videre med denne, men må holde øynene åpne for om
kommunen gjennomfører kurs. Avsluttes.
Sak 3) Samordnet rapportering NIF
Info: Kjersti undersøker om dette er noe avdelingene skal gjøre og gir dem beskjed.
Fristen for innsending er 30. april.
Sak 4) Rapportering aktivitet og økonomi – se egen mail
Info: Denne innmeldingen dreier seg om hvordan Covid-19 påvirker økonomien til de
ulike avdelingene. Håndball- og skiavdelinga har arrangement som ble avlyst.
Håndballavd. har meldt inn dette. Skiavdelingen fikk det ikke til. Det skal innrapporteres
for ett org.nr. samlet. I denne omgang har ikke kioskinntekt blitt tatt med. Det er viktig å
følge med på om det kommer en runde nummer to, der det forventes at kioskinntekt
også burde bli tatt med.
Sak 5) Torsbustaden Skisenter – se vedlegg
Info: Det er et ønske om å få til å starte et aksjeselskap som skal lage et snøsikkert
skianlegg med kunstsnøproduksjon. Vi må ta stilling til om vi vil være med på denne
snøproduksjonen.
Kommentarer: Vi må få avklart hvordan dugnadsinnsatsen skal være. Det må også
være en forutsetning av langrenn skal være en del av skisenteret som har
snøproduksjon.
Hvis vi kan gå inn som deleier og kjøpe 2-3 % aksjer er det en grei andel.
Forslag: Vi stiller oss positive til snøproduksjon og kan kjøpe 2-3 % av aksjene så fremt
det ikke er noen dugnadsinnsats som kommer med eierandelen. Det er også en
forutsetning av langrenn blir en del av skisenteret.
Vedtak: Godkjent
Sak 6) Møtestruktur
Info: Vi legger opp til møter hver 4.-6. uke og prøver å gjennomføre møtene tidlig i
ukene fra 19:30/20:00.
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Sak 7) Årsmøte Levanger idrettsråd
Info: Årsmøtet skulle vært avholdt 23. april, men har blitt utsatt. Er det noen som
kan/ønsker å bli med? Kjersti, Tron og Marta stiller hvis det passer sånn.
Sak 8) Status avdelinger
Info:
Fotballavd.: Stor aktivitet på Teams, men lite ballspill. Mye møter, både lokalt og
sentralt. Anleggene våre er stengt. Det har blitt observert barn som spiller hver dag, men
dette er egentlig ikke lov. Det anbefales kun at de eldste, fra 13 år, kan få lov til å starte
trening. Dette vil bli gjort hos oss også. To lag, G14 og J13, starter opp 28. april hvis vi
kan sjekke ut alle smittevernstiltak. Det skal gjennomføres en utsjekk i morgen, 21. april.
Ranheim har lagt ut video av hvordan de gjennomfører treninger. Når disse treningene
har kjørt noen ganger og vi har fått litt erfaringer vil det vurderes om treninger for de
yngre kan startes opp. Vi kan legge ut litt informasjon på hjemmesida om at fotballbanen
er stengt.
Skiavd.: Sesongen fikk en bråstopp, og KM ble avlyst. Ellers har det meste blitt
gjennomført som planlagt, og det har vært godt med snø i løpet av vinteren. St.
Olavsloppet er det neste, men vi vet ikke om det vil gå som planlagt. De nye
lysarmaturene er på vei fra Kina nå. Skiavd. har ikke penger på konto for øyeblikket til å
legge ut for disse (ca. 315 000 NOK). De ønsker derfor å låne omtrent 200 000 NOK fra
hovedlaget fram mot årsskiftet. Det er, som det ble sagt i årsmøtet, bedre å innvilge
internlån enn å låne fra banken, så det må vi prøve å finne en ordning på. Utgiftene til
klubbhuset må også tas med i betraktning når eventuelt lån skal innvilges.
Friidrett: Brå stopp på idrettsskolen, men det gikk fint fram til det. Terrengløpene blir i
alle fall ikke avholdt før sommerferien. De vurderer om det skal gjennomføres
«alternative» løp (virtuelle, eller andre smarte løsninger). Planleggingen av neste års
idrettsskole må starte så fort som mulig. Nå kan vi utnytte Covid-19 til å gjøre en
«restart» av idrettsskoletankene for idrettslaget. Det er viktig at avdelingene ikke
stikker kjepper i hjulene til hverandre, og at de minste barna bør få et godt opplegg som
gir dem (barn og foreldre) et bra inntrykk av idrettslaget. Vi kjører et eget møte på dette
i overgangen mai/juni.
Treningssenteret: Treningssenteret har stengt, og det er veldig få som har ønsket å få
erstatning. De følger med om det kan startes aktivitet etter 27. april. Utetrening kan
være en mulighet (for eksempel CERG). Utbyggingen går ellers som planlagt.
Håndballavd.: Sesongen ble avsluttet før serien var ferdigspilt. Utover det var det en
veldig bra sesong med flere aktive håndballspillere enn noen gang. Planlegging av neste
sesong er godt i gang, og fristen for påmelding er i slutten av april. Det skulle
gjennomføres kurs (bl.a. dommerkurs) hos oss, men dette ble avlyst. Dommerkurs blir
blant annet kjørt som e-læring i stedet. Viktig å merke seg at vi blir bøtelagt hvis vi ikke
kan stille med dommere til seriespill, derfor er det viktig å få dommere på plass.
Turneringen som flere lag skulle deltatt på i slutten av april, ble utsatt til høsten. Det kan
se ut som aldersgrensene vil fastholdes sånn at de samme lagene kan spille da. Ingen
avslutning har blitt gjennomført. Arrangementene i hallen har vært en stor suksess
gjennom hele vinteren og tilbakemeldingene fra de aller fleste er veldig gode.
Hallvaktene har blitt gjennomført av håndballavd. Pengene har kommet inn til
hovedlaget, men er ikke fordelt videre. I løpet av karantenetida har det også blitt kastet
en del søppel utenfor idrettshallen. Noen av disse har blitt politianmeldt, men vi bør
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følge med. Kunne vi fått en søppelbøtte utenfor hallen og på parkeringsplassen? Aase tar
dette opp med kommunen. Det må også lages retningslinjer på bruken av utstyret i
hallen, både for avdelingene og mot skolen. Dette jobbes det med.
Tusenårssti: Ingenting spesielt har skjedd der i det siste.
Sak 9) Eventuelt
a. Leieavtale med Åsen oppvektssenter.
Info: Ny avtale må ordnes i løpet av juni hvis vi ønsker å gjøre endringer.
Kjersti følger opp.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
15-12 Gjennomføre kursing av de
digitale verktøyene vi har.
(Undersøke hvordan vi kan
legge ut årshjul på
hjemmesiden.)
18-16 Sponsorgruppe – Få en oversikt
over hvilke sponsorer de ulike
avdelingene har.
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
19-11 Utbygging av treningssenter –
Følge opp arbeidet.
19-13
20-01

20-02
20-03

Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
Torsbustaden Snøproduksjon –
Avklare dugnadsjobb og om
langrennsløypene skal inn i
produksjonsanlegget
Idrettsskole – Restart
Søppelbøtte utenfor
idrettshallen

Ansvarlig
Tron Vedul Tronstad

Frist
Så fort som mulig

Karin Nordaune
Arentz

Neste
hovedstyremøte

Ståle Heimstad
Roger Bollerud (Ann
Cathrin Fossum/Kjell
Olav Einarsve)
Kjersti Husby og Aase
Vedul-Moen
Kjersti Husby

Så fort de ønsker
Fortløpende

Marta Myhr

Før sommeren
2020
Så fort som mulig

Aase Vedul-Moen

Før Covid-19 har
sluppet taket
Neste
hovedstyremøte

