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Møtereferat hovedstyremøte: 9. februar 2022 
 

Tilstede:  
Kjersti Husby Aase Vedul-Moen 
Line Revhaug Torbjørn Ekle 
Roger Bollerud Kari Flokkmann 

Karin Nordaune Arentz Tron Vedul Tronstad 
 
 
Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat 
Info: Møtereferat fra 6. oktober 2021 må godkjennes. 
Kommentarer: Ingen 
Forslag: Møtereferatet godkjennes.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. 

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 

19-13: Kommunen har en ungdomskontakt som er tilstede på ungdomsklubben og som 
mener at vi må samkjøre åpen hall med denne aktiviteten. Hovedstyret er enig i dette. 
Utfordringer en at ungdomskontakten ikke er betalt og det er en fare for at denne 
stillingen forsvinner. I tillegg er foreldre dårlige til å stille opp.  
Kommentarer: Kan idrettslaget være med på å betale for å ha en ungdomskontakt som 
er tilstede på ungdomsklubben og som kan hjelpe med å organisere aktiviteten i hallen 
også? 
Videreføres.  
20-04: Se forrige sak. Avsluttes. 
20-07: Ikke noe nytt. Det er sagt på kommunen at de skal komme med et nytt forslag, 
men det har ikke kommet. Det ble fakturert på den gamle avtalen i 2021. Videreføres. 
21-02: Friidrett/allidrett har kontaktet Simons Interiør for å få kjøpe like 
oppbevaringskasser som vi har, men ikke fått svar enda. Håndballavd. har ikke kjøpt inn 
noe, men driver og undersøker hva som er nødvendig. Avsluttes. 
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21-03: Karin har begynt å se på dette, men er ikke ferdig. Arbeidsutvalget ser på det. 
Videreføres. 
21-04: Valgkomiteen har funnet personer som skal sitte i en gruppe som har ansvar for 
organisering av både vekslingene og løperne. Avsluttes.  
 
Sak 3) Forberedelse til årsmøte 2. mars 
Info: Alle regnskap er ferdig. Revisorene skal se på dem i denne og neste uke og har sagt 
at de skal være ferdig innen 21. februar. Det mangler en del signaturer, så lederne må 
huske å se over dette før årsmøtet.  
Valgkomiteen er ferdig med å skaffe nye styremedlemmer. De har også funnet noen 
ansvarlige for St.Olavsloppet.  
Årsmeldinger skal leveres innen 12. februar.  
Alle gruppene må levere budsjett.  
Det har kommet inn tok saker til årsmøtet. 

1. Gratis trening i treningssenteret for aktive utøvere i alderen 15-20 år i IL 
Aasguten 

Kommentarer: Hovedstyret er positive til dette. 
Forslag til vedtak: Alle medlemmer mellom 15-20 år som betaler lisens i sine idretter 
får gratis trening på treningssenteret.  

2. Nytt klubbhus ved kunstgressbanen 
Kommentarer: Hovedstyret er usikker på om dette er en god idé, men vi kan godt se litt 
nærmere på saken.  
Forslag til vedtak: Hovedstyret foreslår at en egen gruppe kan se på dette og komme 
med planer, budsjett og forslag til hva vi kan bruke dagens klubbhus til.  
Medlemskontingent: NIF har åpnet for familiemedlemsskap igjen. Skal vi også gå 
tilbake?  
Kommentarer: Det er veldig enkelt å ha det som vi har det i dag med 100 per person. 
Mine og dine barn gjør at familiemedlemskap er komplisert å holde styr på.  
Forslag til ny medlemskontingent: Hovedstyret foreslår at vi fortsetter med 100 
kroner per medlem, uavhengig av alder og familietilhørighet.  
 
Kommentarer: Idrettslaget har mye penger i banken. Hva skal vi gjøre med disse 
pengene? 
 
Sak 4) Besøk fra idrettskretsen 
Info: Kjersti har hatt en prat med Jonas Kolstad i idrettskretsen. De ønsker å komme på 
besøk til hovedstyret og bli kjent med oss.  
Kommentarer: Hvis de skal komme må vi ha en agenda og et mål for møtet.  
Forslag: Vi inviterer idrettskretsen og hører om de har noe de kan informere oss om. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 5) Nytt medlemssystem 
Info: Spoortz ønsker å få komme inn i et hovedstyremøte (video) og presentere 
løsningen sin.  
Forslag: De kan få komme å vise hva de har.  
Vedtak: Godkjent 
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Sak 6) Eventuelt 
a. Webinar med idrettsrådet 

Info: Det er høringsfrist på plan om idrett, lek og fysisk aktivitet fra idrettsrådet den 14. 
februar. Det er mer fokus på aktivitet enn anlegg i planen.  
Kommentarer: Skal idrettslaget komme med innspill?  
Forslag: Leder sender ut info til avdelingene og ber om innspill og sender inn samlet 
svar hvis det kommer noen. 
Vedtak: Godkjent 
 

b. Postkassen på Skordalsvola er ødelagt 
Info: Vi må sette opp en ny postkasse.  
Forslag: Skiavdelinga hører om Turstigruppa kan sette opp en ny postkasse. 
Vedtak: Godkjent 
 
 
 
 
Oppgaveliste: 

Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist 
19-13 Allemed – Ta opp diskusjonen 

igjen 
Kjersti Husby og 
Aase Vedul-Moen 

Før Covid-19 har 
sluppet taket 

20-07 Reforhandle leieavtale med 
skolen om kunstgressbanen 

Kjersti Husby Før høsten 2021 

21-03 Vurdere ny fordelingsnøkkel 
LAM 

Kjersti Husby Neste 
hovedstyremøte 
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