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Møtereferat hovedstyremøte: 6. oktober 2021 
 

Tilstede:  
Kjersti Husby Jonas Myhr 

Aase Vedul-Moen Line Revhaug 

Kristin Christiansen Karen Nordaune Arentz 

Per Ove Skjesol Roger Bollerud 

Trygve Hergot Kari Flokkmann 

  

 
 
Sak 1) 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 

21-01 Ny VIPPS-løsning Karin Nordaune 
Arentz 

I løpet av 2021? 

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

 
15-12: Alle avdelingene har fått informasjon og de har begynt å legge inn aktiviteter i 
sine årshjul. Dette må vi legge inn som en årlig gjennomgang i hver avdeling. Avsluttes. 
18-16: Alle avdelingene har fått informasjon om at vi tenker en felles sponsorgruppe, og 
alle var positive til å stille med en person inn i denne gruppa. Gruppa har ikke 
gjennomført noe møte enda, men skal gjennomføre dette i løpet av oktober. Avsluttes. 
19-9: De opprinnelige planen er lagt på is, men de ønsker at vi ser på muligheten for et 
større bygg som kan ligge borte ved banen. Avsluttes. 
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19-13: Det har ikke vært gjennomført noe. Vi har fått 15 000 kroner som skal brukes til 
dette. Hovedlaget har fått disse midlene. Fredagskvelder i hallen kan være en mulighet. 
Dette kan kanskje også sees sammen med ungdomsklubb. Aase og Kjersti tar en 
diskusjon mer Erik Eggen og ser om vi kan finne på noe. Videreføres 
20-04: Det har ikke vært gjennomført, men det kan sees i sammenheng med 19-13 og 
gjennomføres som et felles møte. Videreføres. 
20-05: Nytt styre har tatt over og det er ikke inntrykk av det er interesse for dette i 
bygda. Vi legger inn informasjon i infoskrivet om dette og be de som er interessert ta 
kontakt med lederne av de aktuelle avdelingene. Frist 1. november. Avsluttes. 
20-07: Se sak 6.  
21-01: Ikke gjort, men vi bruker VIPPS fortsatt og det ser ut til å fungere. Avsluttes. 
21-02: De har startet diskusjonen, men det er ikke ferdig. Friidrett har diskutert dette og 
konkludert med at de ikke trenger mye utstyr. Noe til allidrett og idrettsskole kan være 
aktuelt. Videreføres.  
 
Sak 2) Idrettsskole 

Info:  
Skal idrettsskolen være gratis for alle fra 1. t.o.m. 4. klasse?  
Kommentarer: Fotballavd. har ikke tatt treningsavgift for noen opp til og med 

fjerdeklasse.  
Idrettsskolen skal være gratis, det ble bestemt for lenge siden og sikrer at alle har 

et godt tilbud. 1. og 2. klasse får tilbud om våre aktiviteter, men 3. og 4. får tilbud om litt 
andre aktiviteter også.  

Alle avdelingene må skaffe trenere og drifte sine tidsperioder.  
Det har vært vanskelig å få tak i foreldretrenere i fotballen. Det bør komme fram i 

infoskrivet at idrettsskolen også er foreldrestyrt og at foreldre må stille opp, hvis ikke 
blir det ikke noe tilbud. 

Forslag: Vi går for en gratismodell for alle barn opp til og med 4. klasse i alle 
avdelingene.  

Vi tar en runde på fordelingsnøkkel for LAM og ser om denne må oppdateres. 
Vedtak: Godkjent 
 

Sak 3)  Infoskriv til alle i bygda 
Info: Hva er status på infoskrivet? 
Kommentarer: Kristin får tilgang til en gammel versjon og sender ut forslag til 

lederne for godkjennelse. Frist i høstferien. Vi satser på å få infoskrivet ut i uke 42 
(torsdag 21. oktober).  

 
Sak 4) Diverse: 

a. Leieavtale mellom IL Aasguten og Levanger kommune for kunstgressbanen 
Info: Ny person i kommunen skal ta seg av dette, men vi har ikke hørt noe. De skal 
komme med forslag til ny avtale. Fotballavd. ønsker å få med et punkt om bruk av 
garderobe i hallen.  

b. Behov for faktureringsprogram 
Info: Noen avdelinger har etterlyst faktureringsprogram.  
Kommentarer: Kan flere bruke samme program? Det er personlig bruker, og trolig 
knyttet til kontoen til fotball.  
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Karin har en Excel-mal som hun bruker. Denne kan hun dele med de andre 
 avdelingene.  
Fotballavd. betaler 1200 kroner per år for Konta faktura. Flere bedrifter ønsker å få 
faktura på EHF. 

c. Klubbkveld/bestilling av klær. 
Info: Kan vi kjøre en kick-off i hallen der vi også kan selge klær? Dette gjorde de  med 
stor suksess på Frosta. Coop kan stille og ta inn bestillinger.  
Heidi Håvardsen har sagt at hun kan være med å gjennomføre dette i år, men  
 hun ønsker å få inn en erstatter. Her må vi finne noen. Kjersti hører om Ann 
 Cathrin Fossum kan være interessert i å bidra.  
Kan vi få til dette i uke 43?  

 
Sak 5) Evt 

a. Anders Nesjø har spurt om vi kan være interessert i å arrangere fest på 
samfunnshuset.  

Forslag: Hovedstyret ønsker ikke å være med å arrangere fest med alkohol.  
Vedtak: Godkjent 

b. Runde rundt bordet 
Håndball: De starter for fullt etter høstferien. 10 lag er meldt på i serie. De har 
samarbeid med Frosta på ett jentelag. Flere spillere har kommet fra Frosta og 
Skogn. Åtte stykker fra håndballavdelinga var nylig på kurs i Trondheim. Sigrid 
Myhr var blant disse og under middagen på kvelden ble hun trukket ut som 
vinner av blant annet 5000 kroner til håndballavdelinga fra Norsk Tipping. 
Treningssenteret: Ingenting spesielt 
Fotballavd: Det har kommet klager på at det må ryddes utenfor klubbhuset.  
Friidrett: St. Olavsloppet skal arrangeres neste år og det har blitt lagt ut  

 informasjon på Facebook. Det trengs personer som både kan arrangere  
 vekslingsstasjonene og rekruttere løpere til etapper. Har vi noen som kan ta på 
 seg dette? Vi tar dette opp som en egen sak på neste hovedstyremøte.  
 
 
Oppgaveliste: 

Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist 
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 

20-07 Reforhandle leieavtale med 
skolen om kunstgressbanen 

Kjersti Husby Før høsten 2021 

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

21-03 Vurdere ny fordelingsnøkkel 
LAM 

Kjersti Husby Neste 
hovedstyremøte 

21-04 St. Olavsloppet 2022 Kari Flokkmann Neste 
hovedstyremøte 
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