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Møtereferat hovedstyremøte: 10. november 2020
Tilstede:
Kjersti Husby
Thea Solvold Hammeren
Kine Hammeren (web)
Torbjørn Ekle (web)
Roger Bollerud
Tron Vedul Tronstad (web)

Karin Nordaune Arentz
Trygve Hergot (web)
Per Olav Skjesol (web)
Aase Vedul-Moen
Marta Myhr

Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat
Info: Møtereferat fra 31. august må godkjennes.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Møtereferat fra 31. august godkjennes.
Vedtak: Godkjent
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Nr.
15-12

18-16
19-9
19-11

19-13
20-04
20-05
20-06

Beskrivelse
Årshjul – Optimalisere hvordan
dette blir presentert på
hjemmesida og sørge for at alle
begynner å bruke plandisc. Tron
kaller inn til møte 23.
september.
Sponsorgruppe – Gjennomføre
sponsormøte med avdelingene
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Utbygging av treningssenter –
Følge opp arbeidet.
Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
Møte med ungdomskontakt
Aktivitetslederkurs – Sørge for
at vi får kurs i bygda
Nedbetalingsplan for lån fra
hovedlaget til skiavd. og
treningssenter

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
Kjersti Husby

Etter sommeren
2020
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
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15-12: Fellesmøte med de fleste avdelingene ble avholdt 23. september. Avdelingene
fikk innføring i systemet.
18-16: Trygve Hergot og Thea Solvold Hammeren tar på seg rollen fra arbeidsutvalget.
Et møte med aktuelle personer som kan sitte i gruppa vil bli innkalt til et møte.
Videreføres.
19-9: Fotball ikke tilstede. Videreføres.
19-11: Byggingen er omtrent ferdig. De satser på å være ferdig om ca. to uker.
Treningssenteret er stengt for siste fase av utbygging, noe som passer fint i
«koronasituasjonen». Siste del av arbeidet blir å søke om tilbakebetaling av penger fra
tippemidler. Avsluttes.
20-04: Ikke gjennomført. Videreføres.
20-05: Vi utsetter kursing pga. smittesituasjonen som pågår. Vi kan vurdere å
gjennomføre et kurs til våren sånn at vi er klare til en ny sesong. Ny frist for
gjennomføring blir påska 2021. Videreføres.
20-06: Se sak 4.
Sak 3) Status Politiattester
Info: Vi må ha kontroll, og det tror vi at vi har. Ski sender oversikt til Tron for å være
sikker på at alle trenerne har attest i orden.
Kommentarer:
Sak 4) Nedbetalingsavtaler lån ski og treningssenteret
Info:
Skiavdelingen har lånt 150 000 kr fra hovedavdelingen. De har trangt med penger for
øyeblikket, men pengene skal betales tilbake i sin helhet innen 1. desember 2021.
Treningssenteret har lånt 300 000 kr fra hovedavdelingen. Disse skal betales tilbake når
tippemidlene blir utbetalt.
Kommentarer: Ingen
Forslag: Skiavdelingen tilbakebetaler 150 000 kr innen 1. desember 2021, mens
treningssenteret betaler tilbake 300 000 kr så snart tippemidlene blir utbetalt.
Vedtak: Godkjent
Sak 5) Kompensasjonsordning
a. 2. runde – 70% av søkt beløp innvilget
Info: Vi søkte om ca. 249 000 og fikk utbetalt omtrent 175 000. Fotball fikk
124 000 kr, håndball 38 500 kr og friidrett 12 250 kr.
b. 3. runde – søknadsfrist 15.01.2021
Info: Vi må huske å sende inn nye krav. Det er litt ulike prosentsatser
avhengig av når arrangement og utgifter har dukket opp.
Sak 6) Levanger Friskus og fritidskortet
Info: Kurs ble avholdt for drøyt fjorten dager siden. Alle lag og foreninger oppfordres til
å registrere seg hos Levanger Friskus. Fritidskortet er for barnefamilier som har dårlig
økonomi som de kan søke om å få dekt kontingenter og treningsavgifter (1500 kr per
barn). Alle avdelingene våre er registrert og kan betales til gjennom Friskus.
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Sak 7) VIPPS GO legges ned 01.12.2020
a. Bruke VIPPS Bedrift med vippsnr?
b. Finne annen leverandør?
Info: Vi må finne en ny løsning for betaling under arrangement. Det finnes
MANGE alternativ, og ikke klart hva som er den beste løsningen. Line
Benjaminsen er satt på saken for å undersøke hva som er aktuelt. Vi bør bli
enige om en felles løsning for alle avdelingene.
Sak 8) Ny sponsoravtale Stiklestad Eiendom AS
Info: De har planer om videre utbygging og ønsker å inngå en ny avtale. Avtalen er en
ettårsavtale, med opsjon om to år til, der vi får 20 000 kr per år. De ønsker også å leie
klubbhuset til møter og grilling. De betaler 5000 kr per gang, og de ser for seg fire
arrangement. Det kan hende de betaler for utkjøring av brosjyrer.
Sak 9) Status sponsorgruppe
Info: Se 18-16 i oppgavelista.
Hummel og Coop-avtale har en sign-on-fee som vi må utnytte før utgangen i år. Vi har
20 000 kr som vi kan bruke på utstyr. Hvem skal benytte seg av dette? Heidi Håvardsen
skal sende over katalog.
Kommentarer: Vi har behov for mer fellesutstyr i hallen. Vi må bestemme oss raskt, så
vi får ta en runde på Messenger.
Sak 10)
Valg og valgkomite
Info: Det nærmer seg valg, så avdelingene må begynne å lukte etter hvem som tenker å
gå ut av styre og stell. Valgkomiteen har ikke utpekt en leder, men det skal Kjersti purre
på. Når avdelingene vet at noen skal ut bør de prøve å finne erstattere selv, eller i alle fall
si ifra til valgkomiteen. Det setter valgkomiteen pris på.
Sak 11)
Status avdelinger
Skiavd: Det monteres nye lysarmatur i lysløypa. Arbeidet har gått litt tregt, både pga.
mannskapsmangel og veldig blaut bakke. De satser på at snøen kommer snart og at
snøscooter kan benyttes til å tråkke i starten. De har fått tildelt kretsmesterskap på ski i
slutten av mars. Farsdagslotteriet fikk inn omtrent halvparten av fjorårets inntekt. De
trakk muligens tilbake lotteriet litt for tidlig (tirsdagen).
Turstigruppa: De har åpnet en ny gapahuk. Brosjyre er lagt ut som innkjøpslaget trykker
opp ved behov. Det er noen bøker som bør byttes ut.
Friidrett: Idrettsskole og allidrett går som planlagt. Nesten hele 1. og 2.-klasse er med.
Mange, 26, fra 3.- og 4.-klasse er også med. Topp 5 hadde 105 deltakere i løpet av
sommeren. Alle som deltok på minst fem fikk en finere premie, og de som hadde gått
færre fikk en «trøstepremie». Premieutdeling ble gjennomført i hallen og klubbhuset på
to forskjellige dager for å spre smitterisikoen.
Håndball:
Stor aktivitet, 9 lag som deltar i serien. G09, G11, G12, G14, J10-1, J10-2, J11, J13, J14.
Alle seriespillende lag har startet sesongen.
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Nye spillere til Aasguten etter sesongstart (7stk) innmeldt fra Skogn, Ronglan til G11,
G12 og J14. Vært ryddig i forhold til at det har gått igjennom styrene i klubbene.
Skikkelig overgang.
I tillegg har vi spillere også på G14 fra Skogn, Ekne. De har vært med siden laget var G11.
Samarbeidslag J14 Aasguten /Frosta. Positivt for spillere, trenere, lagledere. God
treningsgruppe. Trener 1 dag alene på Frosta og i Åsen, en dag felles i Åsen + en dag
felles på Frosta.
I tillegg har klubber på Innherred tatt kontakt med oss for ev. samarbeid videre. Dette
vil vi se på.
Treninger: Stor aktivitet på treningene, godt oppmøte. Har ikke hatt dusjing på trening.
Men startet denne uka med å bruke garderober for å unngå trengsel ute i foajeen. Må
kanskje se på behovet for å utvide noe treningstid etter hvert pga. koronaregler.
Flere av våre lag trener felles i deler av treningene. Samarbeid er godt for både trenere
og spillere.
J 12/13 fortsetter å vokse – kunne i kanskje hatt to lag, både J12 og J13. Men dette var
for sårbart da vi meldte på lag. Får heller ordne med treningskamper.
Prøver så godt vi kan å følge Koronargelene på trening og kamparrangement.
Håndvask/spriting/notering av tilstedeværende. Smittesansvarlig Aase.
Har brukt registrering via QR-kode via Idrettsforbundet på kamper. Prøvd det ut på
trening også.
Mindre kiosksalg – og de som vil støtte oss kan vippse inngangsbillett. Selvsagt mindre
inntekt- samme utgifter – påmeldingsavgift- dommere m.m.
Mye organisering/tilrettelegging ved arrangement.
Arrangementet siste helg utsatt. Nye signaler kom fra NHF i ettermiddag. Mye opp til
regionene, så pr i dag er det noe usikkert. Vi arbeider med kampene for lagene
kommende helg.
Sak 12)
Evt
a. Leie av kunstgressbanen
Info: Skolen har sagt opp leieavtalen fra og med neste år. Denne må
reforhandles.
b. Aktivitetstilskudd fra kommunen
Info: Kommunen oppfordrer til aktiviteter som går på tvers av generasjoner.
Kommentarer: Kan turstigruppa søke om midler her? Dette er aktiviteter
som er rettet mot flere aldersgrupper.
c. Vasking
Info: Vi mangler vasker på klubbhuset. Det er ny vasker på treningssenteret.
Vi undersøker om han, Hågen Åker, også kan vaske på klubbhuset.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
15-12 Årshjul – Optimalisere hvordan
dette blir presentert på
hjemmesida og sørge for at alle
begynner å bruke plandisc. Tron
tar en runde på Teams og se hva

Ansvarlig
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Så «fort» som mulig

IL Aasguten
18-16
19-9
19-13
20-04
20-05
20-07

lagene har gjort og purrer på de
som ser ut til å mangle noe.
Sponsorgruppe – Gjennomføre
sponsormøte med avdelingene
Utstyrsbod – Fotballavdelinga
Allemed – Ta opp diskusjonen
igjen
Møte med ungdomskontakt
Aktivitetslederkurs – Sørge for
at vi får kurs i bygda
Reforhandle leieavtale med
skolen om kunstgressbanen

Karin Nordaune
Arentz
Ståle Heimstad
Kjersti Husby og
Aase Vedul-Moen
Kjersti Husby
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Marta Myhr

Etter sommeren
2020
Så fort de ønsker
Før Covid-19 har
sluppet taket
Når
ungdomskontakten
er på plass
Før påska 2021

Kjersti Husby

Før høsten 2021

