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Møtereferat hovedstyremøte: 21. april 2022 
 

Tilstede:  
Kjersti Husby Kristin Christiansen 
Roger Bollerud Karin Nordaune Arentz 
Stein Anders Leirvik Per Olav Skjesol 

Aase Vedul-Moen Trond Roar Almlid 
Magne Christiansen Torbjørn Ekle 
Tron Vedul Tronstad Line Revhaug 

 
 
Sak 1) 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 

20-07 Reforhandle leieavtale med 
skolen om kunstgressbanen 

Kjersti Husby Før høsten 2021 

21-03 Vurdere ny fordelingsnøkkel 
LAM 

Karin Nordaune 
Arentz 

Neste 
hovedstyremøte 

19-13: Ingen framdrift. Videreføres. 
20-07: Vi har ikke hørt noe fra kommunen. Kommunen har betalt i år selv om vi ikke har 
avtale. Kjersti purrer. Videreføres. 
21-03: Vi har begynt å se på dette, men det videreføres.  Videreføres.  
 
Sak 2) Opprydning hjemmeside 
Info: Vi må rydde opp på hjemmesida, men vi er i en prosess med å vurdere andre 
alternativ, Spoortz og Hoopit. Før vi gjør for mye bør vi bestemme oss for en løsning.   
Kommentarer:  
Forslag: Tron kaller inn til en gjennomgang med alle avdelingene på Teams. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 3) Gratis trening på treningssenteret fra 15-20 år 
Info: Lederne i ski, fotball og håndballavd. får beskjed om å sende inn navneliste til 
treningssenteret, så får de koder.  
Kommentarer: Treningssenteret har et prøveprosjekt der barn fra 12-15 år kan trene 
sammen med foreldre. Det vil være et krav om at foreldre også skal være tilstede og 
aktiv.  
Forslag: Treningssenteret sender e-post til lederne og får navn på de som er aktuelle. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 4) Nytt klubbhus 
Info: Vegard Hovdal har vært i kontakt med kommunen og det skal være greit å få inn et 
klubbhus på tomta. Det eneste kravet er at det må godkjennes av Statens Vegvesen siden 
det er mindre enn 50 meter fra riksveg. Siden E6 legges om vil trolig dette gjøre noe med 
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saken. Vi må sette sammen en gruppe som skal se på dette. Der vil Vegard være med. Vi 
venter med å sette sammen gruppa til det er litt mer kjøtt på beinet.  
Kommentarer: Vegard jobber videre med saken, og vi avventer med å sette sammen en 
gruppe. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 5) Husleieavtale treningssenteret 
Info: E-post fra 1. juli 2018 sier at treningssenteret skal betale 10 000 kroner i måneden 
i husleie.  
Kommentarer: Vi opprettholder denne avtalen, men åpner for at treningssenteret kan 
søke om fritak fra å betale deler eller hele leien hvis det er behov for det.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 6) Referatføring av sak avklart på mail, kostnad med vedlikehold kunstgressbanen. 
Info: Kunstgressbanen har blitt fylt med 32 tonn gummi (1 cm). Dette har blitt fylt på 
denne uka. Banen ble også dyprenset. Faktura har ikke kommet enda, men det havner på 
ca. 150 000 kroner.  
Kommentarer: Saken ble godkjent på e-post, men referatføres nå.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 7) Idrettsskole 
Info: Det har kommet spørsmål om hva vi pålegger av dugnad i forbindelse med 
idrettsskole. Vi har sagt at det skal være et gratis tilbud, men de måtte selge tippetips for 
fotballen nå.  
Vi må også rydde opp i hvordan vi driver idrettsskole.  
Kommentarer: Vi lager et informasjonsskriv som beskriver idrettsskolen som vi kan 
dele ut ved skolestart.  
Forslag: Vi tar et nytt møte før sommeren og må få klart et forslag til tekst som skal 
sendes ut innen vi har det møtet.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 8) Halltid 
Info: Det skal meldes inn ønske om treningstid i hallen. Håndballen sørger for å sende 
inn bestillinger. Alle avdelingene må sende inn ønsker til håndballen før sommerferien.  
Kommentarer: Kan det være mulig å ha hallen åpen til klokken 23, ikke bare til 22 på 
kvelden. Det ville gjøre det enklere å få inn voksne treningsgrupper uten å ta opp 
verdifull tid tidlig på kvelden.  
Forslag: Aase undersøker om hallen kan være åpen til klokken 23. Alle avdelingene 
sender inn ønsker til Aase før sommerferien.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 9) Søknadsfrist gavefond Aasen Sparebank 25.04. 
Info: Er det noen som tenker å sende inn søknad til noe? Ingen avdelinger har noen 
planer.  
 
Sak 10) Eventuelt 

a. 17. mai - Fanebæring 
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Info: Skiavdelingen bar fanen sist gang det vår tog, og de har ansvaret i år også (pga. 
korona). Fotballavd. skulle egentlig gå i 2020. Fotballavdelingen tar på seg fanebæring i 
år.  
Forslag: Vi “annullerer” de to siste årene og flytter fotball ned til 2022.  
Vedtak: Godkjent 

b. Vi har blitt invitert til Sjøbua for å se hvordan tilbudet er der.  
Info: Sjøbua ønsker å vise oss hva de har av fasiliteter sånn at idrettslaget kan benyttes 
seg av dette tilbudet. Vi kan ta et hovedstyremøte der.   
Forslag: Vi tar et hovedstyremøte på Sjøbua og får “omvisning”. 
Vedtak: Godkjent 

c. Neste hovedstyremøte:  
Forslag: Torsdag 19. mai klokken 19:30 på Sjøbua.  
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 

Karin Nordaune 
Arentz 

Neste 
hovedstyremøte 
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