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Møtereferat hovedstyremøte: 3. oktober 2022 
 

Tilstede:  
Kjersti Husby Stein Anders Leirvik 
Kristin Christiansen Line Revhaug 
Magne Christiansen Aase Vedul-Moen 

Per Olav Skjesol Tron Vedul Tronstad 
 
 
Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. 

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: Nattcup gjennomført 30. september. God stemning og det høres ut som 
ungdomsklubben ønsker å gjenta senere. Evalueringsmøte skal gjennomføres 6. oktober. 
Hvis det dukker opp nye behov tas det opp som ny sak. Avsluttes.  
20-07: Ikke fått kontakt med kommunen enda. Ting tar tid! Videreføres.  
21-03: Karin var ikke tilstede. Videreføres.  
 
Sak 2) Regnskap 
Info: Regnskapskontoret savner regnskap fra enkelte avdelinger. De som ikke har sendt 
dette over har blitt purret på.  
 
Sak 3) Vask 
Info: Vaskeren klager over at det ikke ryddes etter møter. Kaffekopper og stoler står 
utover. Alle ble bedt om å ta dette til følge.  
 
Sak 4) Tilskudd til utstyr 
Info: Friidrett ønsker støtte til utstyr for omtrent 100 000 kroner fra hovedlaget. 
Vedtak fra tidligere om at både håndballavd. og friidrett får 80 000 kroner til å kjøpe 
utstyr. Håndballavd. har kjøpt inn utstyr til allidrett for 15 000 kroner. 
Friidrett har kjøpt inn diverse utstyr, først og fremst til allidrett, for nærmere 100 000 
kroner. Det betyr ca. 35 000 kroner over beløpet som tidligere har blitt tildelt.  
Kommentar: Friidrett sender kvittering til kasserer i hovedlaget. 
Forslag: Hovedstyret godkjenner at det innkjøpt utstyret dekkes fullt ut.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 5) Nye 3v3-baner 
Info: Fotballavd. ønsker å kjøpe inn tre oppblåsbare 3v3-baner. Dette blir gjort i 
samarbeid med Neset som også kommer til å ha tre stykker. Da låner vi fra Neset under 
knøtteturnering.  
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Pris: ca. 23 000 kroner per stykk før jul. Relativt stor prisøkning etter nyttår.  
Forslag: Hovedstyret godkjenner at fotballavd. kan kjøpe inn nye 3v3-baner.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 6) Klubbhus 
Info: Fotballavd. har fått tegnet et forslag til klubbhus. Størrelse omtrent 100 kvm. 
Prisestimat på ca. 2 millioner kroner, uten dugnad og støtte.  
Kommentar: Kjersti har vært på kurs om spillemiddelsøknad. De har blant annet blitt 
strengere på dugnadsestimat. Vi har kompetanse i idrettslaget til å få dette på plass.  
Alle avdelingene må ta en runde og vurdere hvilken bruk de har fått et slikt klubbhus.  
Fortsatt usikkert hva vi skal gjøre med klubbhuset vi har.  
Forslag: Gruppa får lov til å gå videre med undersøkelser og vi tar opp saken igjen på 
neste hovedstyremøte. Da bør alle avdelingene ha sett på tegningen og tenkt gjennom 
sin egen bruk.  
Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak 7) Halltid 
Info: Fotballavd. har vært i kontakt med kommunen angående leie av hall og 
garderober. Fotballavd. har opprettet en egen bruker i Bookit (systemet kommunen 
bruker) og har fått beskjed om at det skal være mulig å booke garderober alene, i tillegg 
til halltid generelt.  
Kommentar: Hva skjer i overgangsperiodene der både fotball og håndball har 
aktivitet?Svar fra Aase om at treningstider som er booket har fortrinnsrett på hall og 
garderobe, men det er ikke så ofte det har vært kollisjon nå i høst.  
Treningstider som ikke skal brukes bør fristilles slik at det er mulig for andre å booke 
disse.  
Fotballavd. tester ut hvordan dette fungerer og holder tett kontakt med håndballavd.  
 
Sak 8) Eventuelt 

a. Støtte til skiavd. fra MH Technology 
Info: Skiavdelingen fikk støtte fra MH Technology på 20 000 kroner. Ski- og 
håndballavd. har blitt kontaktet angående støtte til avdelingene. Det har vært mye snakk 
i bygda om denne saken og vi har derfor vært tilbakeholden. Likevel fikk skiavdelingen 
støtte på 20 000 kroner til samlingen sin på Knyken. Hvorfor? Det har blitt mye negativ 
snakk om dette i bygda.  
Svar: Dette gikk litt raskt i svingene. Arbeidsutvalget stilte seg i utgangspunktet negativ 
til slike avtaler, men grunnet treg kommunikasjon innad i arbeidsutvalget endte det med 
at skiavd. fikk pengene likevel. Det var ingen andre betingelser knyttet til utbetalingen 
enn at det skulle tas et bilde. Dette var selvsagt noe MH Technology ønsket.  
Kommentar: Skal idrettslaget betale tilbake beløpet? Hva tjener eventuelt idrettslaget 
på dette? Det kan fort ende med enda mer PR rundt saken. Hvis vi skal betale tilbake bør 
dette også komme fram i bygda, og da må vi gå ut i media med det.  
Hva kan vi tape på det? Hvis vi betaler tilbake pengene, har vi da brent broer for videre 
støtte?  
Det er vanskelig å diskutere saken når skiavd. ikke er tilstede.   
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Forslag: Vi betaler ikke tilbake noe beløp nå, men tar opp saken på neste 
hovedstyremøte når skiavd. er tilstede.  
Vedtak: Godkjent 
 

b. Pakketilbud i klesavtale 
Info: Heidi Håvardsen savner svar på e-posthenvendelse hun har sendt. Arbeidsutvalget 
har diskutert saken, men glemt å sende svar.  
 

c. Reklametavla 
Info: Reklametavla på østsida av kunstgressbanen blir revet nå, før den ramler ned av 
seg selv. Reklameplakatene som skal beholdes vil bli flyttet inn på gjerdet rundt banen.  
 

d. Sakliste 
Info: Det ble ikke sendt ut sakliste i forkant av hovedstyremøtet. Flere avdelinger 
etterlyste dette, og det ble oppfordret til å sende ut sakliste i forkant slik at alle kan 
forberede seg til møtet.  
 

e. Åpen hall til jul 

Info: Allidrett ønsker å arrangere åpen hall i jula og håndballavd. kommer også til å 

arrangere romjulscup. Friidrett og håndballavd. koordinerer dette sammen.  

 
f. Arrangere fest på 5. juledag 

Info: Det har blitt hintet om at det trengs noen til å arrangere fest i samfunnshuset 5. 
juledag. Er dette noe idrettslaget skal ta på seg? 
Kommentar: Idrettslaget har tidligere stilt seg negativ til å arrangere fester der det 
serveres alkohol.  
Det ryktes også om at det er dårlig inntjening på dette, men flere lignende arrangement i 
nærheten har hatt god oppslutning.  
Vi er trolig for sent ute til å få booket god musikk, noe som er en nødvendighet for å få 
folk til å komme.  
Forslag: Vi tar ikke på oss å arrangere fest på 5. juledag.  
Vedtak: Godkjent 
 
 
 
Oppgaveliste: 

Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist 
20-07 Reforhandle leieavtale med 

skolen om kunstgressbanen 
Kjersti Husby Så fort som mulig 

21-03 Vurdere ny fordelingsnøkkel 
LAM 

Karin Nordaune 
Arentz 

Neste 
hovedstyremøte 
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