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Samhold 
Trivsel IL Aasguten 

Møtereferat hovedstyremøte: 9. februar 2021 
 

Tilstede:  
Kjersti Husby Roger Bollerud 

Torbjørn Ekle Aase Vedul-Moen 

Thea Solvold Hammeren Marta Myhr 

Tron Vedul Tronstad Magne Christiansen 
Karin Nordaune Arentz 

 
 
Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat 
Info: Møtereferat fra 10. november 2020 må godkjennes. 
Kommentarer: Vi må ordne med VIPPS. Tar denne med som egen sak i dag.  
Forslag: Møtereferatet godkjennes 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. 

Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist 
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 
lagene har gjort og purrer på de 
som ser ut til å mangle noe. 

Tron Vedul 
Tronstad 

Så «fort» som mulig 

18-16 Sponsorgruppe – Gjennomføre 
sponsormøte med avdelingene 

Karin Nordaune 
Arentz 

Etter sommeren 
2020 

19-9 Utstyrsbod – Fotballavdelinga  Ståle Heimstad Så fort de ønsker 
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen 

igjen 
Kjersti Husby og 
Aase Vedul-Moen 

Før Covid-19 har 
sluppet taket 

20-04 Møte med ungdomskontakt Kjersti Husby Når 
ungdomskontakten 
er på plass 

20-05 Aktivitetslederkurs – Sørge for 
at vi får kurs i bygda 

Marta Myhr Før påska 2021 

20-07 Reforhandle leieavtale med 
skolen om kunstgressbanen 

Kjersti Husby Før høsten 2021 

15-12: Alle avdelingene, bortsett fra Turstigruppa, har fått årshjul på hjemmesidene 
sine. Skal turstigruppa også ha årshjul?  
Svar: Ja, vi oppretter årshjul for turstigruppa. Videreføres 
18-16: Per nå er det Trygve Hergot og Kristin Sørheim Christiansen sitter nå i gruppa. 
Det er ønske om å finne én person til. Astrid Revhaug har denne rollen hos 
håndballavdelingen. Karin hører med henne om hun vil sitte i denne gruppa. 
Videreføres.  
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19-9: Ikke gjort. Videreføres. 
19-13: Ikke gjort. Videreføres.  
20-04: Ikke gjort. Kan sees sammen med 19-13. Videreføres.  
20-05: Ikke gjort. Allidrettforum skal ha Teamsmøter med faglig innhold. E-post har 
kommet til leder. Hun videresender til Marta. Videreføres. 
20-07: God tid enda. Videreføres.  
 
Sak 3) Årsmøte 2020 
Info: Vi må gjøre klart for årsmøte.  
Kommentarer: Skal vi kjøre digitalt eller med 10 deltakere? Det anbefales ikke digitale 
møter fra forbundet. Vi kan utsette til 15. juni hvis det er behov for. Vi kan kjøre et fysisk 
møte med digital overføring også. Dette anbefales ikke hvis det skal tas viktige 
avgjørelser som må stemmes over.  
Må det være årsmøter for underavdelinger? Det var ikke snakk om dette i møtet som 
forbundet kjørte i forrige uke.  
Forslag: Vi kjører ett årsmøte for avdelingen, og vi kjører det fysisk, men med 
Teamsoverføring for medlemmer. Vi satser på fire personer fra arbeidsutvalget og én 
person fra hver underavdeling. Det må være påmelding for alle som ønsker å være med 
digitalt. Da får vi kontroll på hvor mange som blir med og vi kan sjekke om de er 
medlemmer.  
Dato for møtet: 17. mars  
Frist for innkomne saker: 25. februar.  
Hovedstyremøte hvis det kommer innkomne saker:  Mandag 1. mars 
Frist for å levere årsmelding: 25. februar. 
Tron legger ut informasjon på hjemmesida.  
Valgkomiteen er godt i gang med jobben sin og det meste er på plass. 
 
Sak 4) Torsbudstaden snøproduksjon. 
Info: Deler av snøanlegget er oppe og går og de har åpnet bakken for skikjøring.  
 
Sak 5) Kompensasjons, krisepakke 3 
Info: Vi fikk dekt det vi spurte om, 116 012 kroner. Det var kun håndball som søkte i 
denne runden.  
 
Sak 6) Kick-back fra Hummel på Coop.  
Info: Vi har fått 13 000 kroner som vi må bruke opp i løpet av 2021. 
Kommentar: Hvordan skal dette fordeles? 
Forslag: Håndball eller fotball kan bruke disse pengene. 
 
Sak 7) Drakter fra Coop 
Info: Coop gir bort draktsett hvert år og IL Aasguten bør søke på dette. Hummel har 
godtatt at disse draktene kan brukes.  
Forslag: Fotballavd. skal bytte ut draktene sine og sender inn en søknad.  
 
Sak 8) VIPPS 
Info: Line Benjaminsen har undersøkt litt, men det virker ikke som den nye VIPPS-
løsningen kan gi ut gode regnskapsrapporter.  
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Kommentar: Hvis vi venter litt vil det dukke opp nye løsninger. Det er mange som sitter i 
samme båt som oss, og vi trenger ikke gå opp løypa for andre.  
Forslag: Vi avventer og ser om det dukker opp noen nye aktører.  
Vedtak: Godkjent 
  
Sak 9) Runde rundt bordet 
Friidrett/Idrettsskole: Idrettsskolen er i gang. Det er har vært turn og ski i 2021. Det 
har vært lite avlysninger pga. corona. Det virker som deltakelsen er stabil. Allidrett 
benytter idrettshallen og det er godt besøk. Lite styremøter. Det er behov for noe mer 
utstyr i hallen. Det ble godkjent innkjøp fra hovedlaget på et årsmøte for en stund siden. 
Disse er ikke brukt enda. Vi børster støvet av disse. 
Håndball: Noen kamper i slutten av 2020, men alle kamper er avlyst nå. Det ble benyttet 
digital registreringsløsning når det ble gjennomført kamper, sammen med “manuelle” 
lister. Nå om dagen er det registrering av alle spillere. Trenerne har vært svært flinke til 
å gjennomføre treninger i løpet av hele perioden, også når vi ikke kunne være i hallen. 
Det har vært svært godt oppmøte på alle treninger. Tidligere har det vært gjennomført 
avslutningsturnering i april. Flere lag er meldt på en cup i Trondheim, men det er 
usikkert om denne blir gjennomført. Det skal skrus opp flere kroker i utstyrsbodene i 
hallen.  
Ski: Endelig skiføre. Det har vært gjennomført både skitreninger og skirenn i 2021. Godt 
oppmøte på idrettsskolen og skirennene. Det er kun tillatt for deltakere opp til 20 år. 
Dagens smittevernregler gjelder til 14. februar, men det er tvilsomt at det blir gjort store 
endringer. Høgseterrennet skal etter planen gjennomføres 8. mars. Hvis dagens 
smittevernregler videreføres vil dette rennet bli avlyst. Flere store renn i området har 
blitt utsatt/avlyst.  
Treningssenteret: Det er kun noen småting som gjenstår på utbyggingen. Fellestimer 
er avlyst, men senteret er åpent. Det er såpass få som er tilstede i senteret om gangen at 
det ikke er vanskelig å holde avstand. Det har vært en utfordring med at vannet fryser. 
Det viser seg at det er andre etasje i klubbhuset som er problemet. Varmen er skrudd 
opp for å unngå at det fryser igjen. Strømmen viser seg å være et kråkereir med 
sikringsskap som står i feil del av bygget. De ønsker en offisiell åpning av den nye delen, 
men dette blir utsatt inntil videre. Ventilasjonen har blitt super.  
Fotball: Ny leder, Magne Christiansen, var tilstede, men har ikke kommet helt inn i 
rollen enda og hadde ikke så mye nytt å meddele. Han ble tipset om at det lukter kloakk i 
underetasjen. Det er noen sluk som har stått ubrukt lenge.  
 
 
Oppgaveliste: 

Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist 
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 
lagene har gjort og purrer på de 
som ser ut til å mangle noe. 

Tron Vedul 
Tronstad 

Så «fort» som mulig 
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18-16 Sponsorgruppe – Gjennomføre 
sponsormøte med avdelingene 

Karin Nordaune 
Arentz 

Etter sommeren 
2020 

19-9 Utstyrsbod – Fotballavdelinga  Ståle Heimstad Så fort de ønsker 
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen 

igjen 
Kjersti Husby og 
Aase Vedul-Moen 

Før Covid-19 har 
sluppet taket 

20-04 Møte med ungdomskontakt Kjersti Husby Når 
ungdomskontakten 
er på plass 

20-05 Aktivitetslederkurs – Sørge for 
at vi får kurs i bygda 

Marta Myhr Før påska 2021 

20-07 Reforhandle leieavtale med 
skolen om kunstgressbanen 

Kjersti Husby Før høsten 2021 

21-01 Ny VIPPS-løsning Karin Nordaune 
Arents 

I løpet av 2021? 

21-02 Kjøpe inn utstyr til hallen Marta Myhr Så fort de har det 
klart 
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