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Møtereferat hovedstyremøte: 31. august 2020
Tilstede:
Kjersti Husby
Torbjørn Ekle
Karin Nordaune Arentz
Marta Myhr

Aase Vedul-Moen
Jonas Myhr
Tron Vedul Tronstad

Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra og godkjenne forrige møtereferat.
Nr.
Beskrivelse
Ansvarlig
Frist
15-12 Årshjul – Optimalisere hvordan
Tron Vedul
Så fort som mulig
dette blir presentert på
Tronstad
hjemmesida og sørge for at alle
begynner å bruke plandisc.
18-16 Sponsorgruppe – Gjennomføre
Karin Nordaune
Etter sommeren
sponsormøte med avdelingene
Arentz
2020
19-9
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Ståle Heimstad
Så fort de ønsker
19-11 Utbygging av treningssenter –
Roger Bollerud
Fortløpende
Følge opp arbeidet.
(Ann Cathrin
Fossum/Kjell Olav
Einarsve)
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen
Kjersti Husby og
Før Covid-19 har
igjen
Aase Vedul-Moen
sluppet taket
20-02 Idrettsskole – Restart
Marta Myhr
Før sommeren
2020
20-03 Søppelbøtte utenfor
Aase Vedul-Moen
Så fort som mulig
idrettshallen
20-04 Møte med ungdomskontakt
Kjersti Husby
Når
ungdomskontakten
er på plass
15-12: Tron kaller inn til et fellesmøte med alle ledere og kassere. Alle bør få logget inn
på Office 365 før gjennomfører møtet. Tron kaller inn til møte 23. september 2020 kl.
19:30.
18-16: Det er fortsatt sommer. Videreføres.
19-9: De har hatt oppe behovet for diskusjon. Videreføres.
19-11: Bygget er ferdig utvendig. Innvendig gjenstår. Noe kan bli lagt ut på anbud. De
undersøker rundt dette. 600 000 NOK er betalt for det utvendige. De har også fått
300 000 NOK i lån fra hovedlaget for å ha penger på konto til å betale løpende
kostnader. Tilbakebetalingsplan vil bli laget. Videreføres.
19-13: Det har ikke skjedd noe sist. Ikke på Levanger heller. Videreføres.
20-02: Møte ble avholdt før sommeren. Det ble enighet om at alle avdelingene skal ta
ansvar for sine aktiviteter. Fotballen slet med å finne noen ansvarlig og friidretten
organiserer derfor fotballen pga. utfordringer med å finne trenere. Noen gutter i 2.

IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

klasse er med på 3. klasse-laget. Dette er ikke et tilbud som er kjent for alle, og er ikke
helt heldig. De kommer til å bli med på idrettsskoletilbudet når det starter. Informasjon
til 1. og 2.-klasse har blitt sendt ut digitalt, men skal sendes ut på papir også. Vi bør
muligens splitte informasjonen i en som er rettet direkte mot idrettsskolebarna, og en
mer generell informasjon om idrettslaget. 3. og 4.-klasseopplegget starter etter
høstferien. Avsluttes.
20-03: Søppelbøtte blir montert av kommunen. Avsluttes.
20-04: Ungdomskontakt er på plass, men det har ikke blitt avholdt møte enda.
Ungdomsklubb er planlagt i Åsen annen hver onsdag i tre timer der kommunen stiller
med voksne. Åsen bygdeforum undersøker lokaler, og om vi kan finne noen voksne i
bygda som kan ta den andre onsdagen. Kan klubbhuset bli brukt? De er avhengig av at
møbler blir stående. Kan de bistå med oppussing? De kan få komme på besøk og se på
lokalet. Videreføres.
Forslag: Møtereferat fra 8. juni godkjennes.
Vedtak: Godkjent.
Sak 2) Klubbhuset og anlegg
a. Vannskade og innbrudd
Det var innbrudd i klubbhuset forrige helg. Vi må undersøke om vi kan finne
en snekker som kan fikse vinduet. Egenandelen på forsikringen er 25 000 kr.
Vannskaden har ikke sammenheng med innbruddet. Takstmann har vært her
og sier at vi har sluppet ganske billig unna. Det kan holde å få tørket opp godt.
b. Tilgang til klubbhuset
Det kan se ut som innbruddstyvene har kommet seg inn i 1. etg. uten å ha
brutt seg inn. Enten hadde de kode, eller så sto døra åpen. Vi aktiverer
autolåsing på dørene for å prøve å unngå lignende.
c. Ansvar for våre anlegg
Vi bør få ryddet rundt klubbhuset. Målet er at alle områdene må bli ryddet før
vinteren.
Sak 3) Ny kompensasjonsordning
a. NB! Frist 15.09.
Det er mulig å søke om ny erstatning for noe mer enn forrige runde med
søknadsfrist 15. september. Gjelder fra omtrent midten av mars. til slutten av
august. Tallene skal sendes inn samlet, så alle avdelinger må sende tallene
sine til Kjersti.
Sak 4) Sesongbooking Åsenhallen – godkjent
a. Fordeling av tid i hallen
Aase har sendt inn bestilling til kommunen og fått bekreftet tidspunktene vi
ønsker. Vi har alle dager fra 17:00. Kommunen sier at det er mange andre som
er interessert. Fordeling til avdelingene har blitt gjort etter ønsker. Det har
ikke blitt meldt inn ønsker fra fotball. De bør sikte seg inn på sene klokkeslett
(etter 20:00). Jonas følger opp.
Kommunen kontaktet oss før sommeren om vi hadde brukt hallen før
befaringen. Det var brukt kritt på gulvet, og papir for å prøve å tørke opp,
uten at det fungerte særlig godt. Det har blitt avklart at det var skolen som
hadde gjort dette, og vaktmesteren tok saken videre.
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Det har ikke blitt avklart hvordan renhold skal gjennomføres i perioden vi er
inne i, og for eksempel hvem som er ansvarlig for innkjøp av antibac. Det er
kommunen sitt anlegg og egentlig de som har ansvar.
Hallvakt: Håndball starter med vakttjenesten, og så ser vi hvordan det skal
løses. Når underavdelingene tar jobben må de få kompensasjon for dette.
Betaling til kommunen blir gjort av hovedlaget, og så må beløpene fordeles
utover til de avdelingene som bruker hallen.
Sak 5) E-post og svindelforsøk
Nesten alle avdelingene har fått e-poster fra lederne sine om å betale penger til
utlandet. Ingen bet på kroken, men alle bør være obs.
Sak 6) Digital temakveld idrettsanlegg og spillemiddelsøknader
a. NB! Frist for innmelding av nye anlegg 20.09.
Første temakveld 15. september. Kjersti sender ut e-post med info. Er det noen
flere anleggsting som bør meldes inn? Treningssenteret? Kjersti blir med på
møtet, men oppfordrer flere til å være med. Kan vi få med Kjell Stokkan?
Sak 7) Levanger Friskus
Henvendelse har kommet via bygdeforumet om møte med Levanger Friskus. Alle
lag som ønsker å søke om midler fra kommunen må være registrert i Friskusdatabasen. Det skal være digitalt kurs 9. september. Karin blir med på kurset.
Sak 8) Aktivitetslederkurs Allidrett med mer
Vi bør avholde aktivitetslederkurs i Åsen. Alle avdelingene bør finne foreldre som
de kan sende på dette. De eldste ungdommene kan også oppfordres til å delta.
Vi prøver å finne et tidspunkt før høstferien. Marta tar denne videre.
Sak 9) Evt
a. Torsbustaden: De har prøvd å få anbud på arbeidet med å legge vannrør, men
fått liten respons. De lurer på om de skal kjøre en ny anbudsrunde. Det blir
neppe kunstsnø denne vintere.
b. Idrettsskolen: Det ser ut som det er stort ønske om turn blant 1. og 2.-klasse.
Kan vi få til dette tilbudet i Åsen? Kan vi legge dette inn i stedet for friidrett?
Årets idrettsskole er allerede planlag og det er vanskelig å få inn nå. Kanskje
neste år?
c. Ski har lånt penger fra hovedlaget. Det må lages en nedbetalingsplan. Det
samme gjelder treningssenteret. Karin tar saken videre.
d. Toalettet utenfor hallen: Kan dette brukes? Ja, det er mulig, men de som
bruker den må sørge for renhold.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
15-12 Årshjul – Optimalisere hvordan
dette blir presentert på
hjemmesida og sørge for at alle
begynner å bruke plandisc. Tron
kaller inn til møte 23.
september.
18-16 Sponsorgruppe – Gjennomføre
sponsormøte med avdelingene

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Så «fort» som mulig

Karin Nordaune
Arentz

Etter sommeren
2020
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19-9
19-11

Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Utbygging av treningssenter –
Følge opp arbeidet.

19-13

Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
Møte med ungdomskontakt

20-04
20-05
20-06

Aktivitetslederkurs – Sørge for
at vi får kurs i bygda
Nedbetalingsplan for lån fra
hovedlaget til skiavd. og
treningssenter

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

Marta Myhr

Før Covid-19 har
sluppet taket
Når
ungdomskontakten
er på plass
Før høstferien

Karin Nordaune
Arentz

Innen neste
hovedstyremøte

