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Møtereferat hovedstyremøte: 8. juni 2020
Tilstede:
Kjersti Husby
Roger Bollerud
Karin Nordaune Arentz
Tron Vedul Tronstad

Aase Vedul-Moen
Per Olav Skjesol
Marta Myhr

Sak 1) Gjennomgang forrige referat
a. Kursing PlanDisc
Info: Tron holdt en lynkjapp introduksjon til Teams og Plandisc. Plandisc, som er
årshjulverktøyet, kan redigeres av alle avdelingene via Teams. Avdelingene får
ballen og må prøve ut systemet, og så tar vi spørsmål etter hvert.
b. Utbygging av Treningssenteret
Info: Kjell Olav Einarsve ønsker at Roger Bollerud skal ta over ansvaret rundt
utbyggingen. Dette er ikke en optimal løsning, men Roger har sagt at det kan gå.
Han trenger støtte til å få på plass søknadene som må lages. Kjell Stokkan kan
muligens hjelpe til. Alt må være betalt før vi kan søke om støtte. Vi oppretter en
egen konto som kan brukes for å synliggjøre utgiftene som er knyttet til
utbyggingen. Grunnarbeidet blir ferdig i løpet av uka. Snekkeren står klar, men
det er usikkert hvor lenge vi har ham. Han skulle egentlig være ferdig før
sommeren.
c. Torsbustaden Snøproduksjon
Info: Kjersti har fått noen detaljer rundt snøproduksjon. Ingen forplikter seg til
dugnad. Det er ingen direkte planer om å bygge ut langrennsløypa i første
omgang, men det skal muligens lages en liten sløyfe i tilknytning til hopp- og
alpinbakken. Stiftelsesmøte skal gjennomføres 22. juni.
Forslag: Vi stiller oss positive og kan kjøpe 2-3 % av aksjene.
Vedtak: Godkjent (avslutter saken)
d. Idrettsskole
Info: Vi gjennomfører et eget møte der vi kun tar denne saken. Vi prøver mandag
15. juni klokken 19:30. Friidrett, ski, håndball og fotball blir med, sammen med
Kjersti.
e. Søppeldunk utenfor hallen
Info: Aase har vært i kontakt med kommunen og de har fått høre hvor de kan bli
plassert. Hun har ikke hørt noe etterpå, men regner med at vi har noe på plass til
skolen starter.
f. Sponsorgruppe
Info: Karin har fått oversikt over sponsorene til alle avdelingene. Friidrett,
treningssenteret og turstigruppa har ingen. Det er noen bedrifter som har
direkteavtaler med både ski, fotball og håndball. Andre har to av tre avdelinger.
Kan vi lokke disse til en større «pakke»? Vi bør samle avtalene. Klarer vi å finne
en person som kan være sponsoransvarlig? Vi kjører et eget møte på dette, etter
sommerferien. Målet er å bli mer profesjonell når vi framforhandler avtaler.

IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Sak 2) Årsmøte Levanger Idrettsråd 24.06.
Info: Dato er flyttet. Kjersti, Aase og Tron drar.
Sak 3) Informasjonsmøte om barn og unges deltakelse i idrett
Info: 29. juni skal Levanger Kommune gjennomføre et møte på Teams for å diskutere
hvordan man skal sikre langsiktig deltakelse i idrett. De som ønsker å være med sier ifra
til Kjersti.
Sak 4) Lansering felles portal- Sommertrøndelag.no
Info: Idrettsforbundet har lansert en portal der man kan legge ut informasjon om
aktiviteter man har som er åpne for andre. Vi har ingen slike aktiviteter, og sender ikke
inn noe.
Sak 5) Sesongbooking Åsenhallen
Info: Håndballavdelingen har booket hele idrettslaget inn fra klokken 17:00 til 22:00
alle ukedager fra 17. august og ut håndballsesongen. Helger kan ikke bookes. Detaljer
må sendes inn når vi har det klart.
Sak 6) Status avdelinger
Friidrett: Kasserer lurer på om de kan søke på midler fra Sparebank1 til
sommeraktivitet. Dette støttes av hovedstyret. De kjører Topp 5 for barn, der man kan
vinne premier ved å sende inn bilde fra toppene.
Turstigruppa: Brosjyre skal lages. Alle turene ligger på Aasguten.no, og UT.no. Noen
flere skilt skal settes ut på eksisterende løyper. Noen løyper kan være litt komplisert å
følge beskrivelsen til. Vi må vurdere å oppdatere teksten.
Treningssenteret: 15. juni kan vi forhåpentligvis åpne igjen. De skal ha et møte der de
går gjennom vaskerutiner og hvordan dette skal løses. Råd fra myndighetene vil følges.
Det har vært prøvd å gjennomføre noen utetimer, men oppmøtet har vært ganske lavt.
Når nybygget er ferdig kommer de til å kjøre en større åpningsseremoni. Det vil også
kjøres en konkurranse i den forbindelse.
Håndball: Det har vært befaring i hallen. Kommunen er fortsatt ikke fornøyd med
merkingen. Før befaringen var det også noen som hadde rotet til gulvet og toalettene.
Usikkert hvem som har gjort dette, men det er ingen fra idrettslaget. Kommunen har tatt
opp dette med skolen for å høre om det kan være dem. Nytt reglement for 9-12-åringer,
som vi må sette oss inn i. Det ser ut til å bli ni lag neste sesong. Region Nord-møte i juni
som skal gjennomføres som en blanding av nett- og fysisk møte.
Sak 7) Evt
a. Hovedlaget har fått 57 000 kr i Covid-kompensasjon til håndball- og
skiavdelingen. Dette betales ut til avdelingene.
b. Det skal ansettes en ungdomskontakt i Åsen i regi av Levanger kommune. Når
denne er på plass må vi koordinere vår aktivitet med denne. Åpen hall kan
være en del av tilbudet som ungdommen får.
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Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
15-12 Årshjul – Optimalisere hvordan
dette blir presentert på
hjemmesida og sørge for at alle
begynner å bruke plandisc.
18-16 Sponsorgruppe – Gjennomføre
sponsormøte med avdelingene
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
19-11 Utbygging av treningssenter –
Følge opp arbeidet.
19-13
20-02
20-03
20-04

Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
Idrettsskole – Restart
Søppelbøtte utenfor
idrettshallen
Møte med ungdomskontakt
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Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Så fort som mulig

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

Etter sommeren
2020
Så fort de ønsker
Fortløpende

Aase Vedul-Moen
Kjersti Husby

Før Covid-19 har
sluppet taket
Før sommeren
2020
Så fort som mulig
Når
ungdomskontakten
er på plass

