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Møtereferat hovedstyremøte: 22. november 2022 
 

Tilstede:  
Line Revhaug Kristin Christiansen 

Magne Christiansen Heidi Håvardsen 

Karin Nordaune Arentz Aleksander Brænne 

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

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 

20-07: Ikke gjort. Videreføres. 
21-03: Skulle tas som sak 9, men utsettes til neste møte. Videreføres. 
 
Sak 2) Trenerattesten 
Info: Frist for gjennomføring for alle trenere er i løpet av tingperioden.  
Kommentarer: Alle trenerne i håndballavd. har gjort dette. Fotball vet ikke hva dette er 
og fikk informasjon fra Heidi. Usikkert for ski.  
Forslag: Alle avdelingene må minne om at trenerne må gjennomføre dette.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 3) Nytt medlemsregister og hjemmeside 
Info: Gjennomgang av muligheter for bruk av løsninger og kostnader på forslag på nye 
leverandører. Karin gav litt mer informasjon. Sportz får bedre omtale fra brukere Karin 
har vært i kontakt med. Hoopit er godt likt på Frosta.  
Kommentarer: Fotballavd. og håndball ønsker Hoopit fordi Frosta og Skogn bruker 
dette og vi har samarbeid med dem.   
Trenger vi en hjemmeside? Ja, men da må den holdes oppdatert. SmartMedia har 
oppfordret oss til å oppdatere “baksiden” (Wordpress) av hjemmesida. Er denne enklere 
enn dagens versjon?  
Forslag: Vi prøver ut Hoopit og undersøker med SmartMedia om den nye Wordpress-
versjonen er enklere å bruke. Etter nyttår tar vi en opprydning på hjemmesida for å få 
den oppdatert.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 4) Forsikringstilbud fra Frende 
Info: Utsettes til neste møte siden Kjersti ikke var her.   
 
Sak 5) Kostnad reparasjon/vedlikehold løypemaskin 
Info: Aleksander informerte om en skade på løypemaskina som oppsto på tampen av 
fjorårets sesong. Deler er kjøpt inn for nærmere 120 000 kroner, selv om man har prøvd 
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å være så sparsommelig som mulig. Økte drivstoffpriser vil også føre til større 
driftskostnader. Dette er store utgifter for skiavdelingen som kan bli vanskelig å dekke. 
Skiavdelingen ønsker å få dekt utgiftene knyttet til deler som er kjøpt inn.  
Kommentarer: Gode skispor er positivt for idrettslaget og det er noe hele bygda og 
store deler av kommunen (og mer til) drar nytte av. Det er mye god folkehelse i de fine 
løypene på fjellet.  
Forslag: Hovedlaget støtter skiavdelingen med 120 000 kroner, men ber om at 
skiavdelingen sender over en søknad til kasserer i hovedlaget. Skiavdelingen 
undersøker videre om det er mulig å få inn mer inntekter for eksempel på veiavgift eller 
andre. 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 6) Valgkomite  
Info: Frist for tilbakemelding: Før jul. 
Leder i valgkomiteen er Lars Petter Husby og han ønsker avdelingsvise 
tilbakemeldinger. Alle avdelingene må følge opp.  
 
 

Sak 7) Klubbhus og lekeområde på Stallmyra 
Info: Skotthyllklubben avslutter sin aktivitet på Stallmyra. Har vi (fotball) bruk for 
klubbhuset? Skal lekeplassen forfalle? 
Kommentarer: Fotball har ikke bruk for noe annet en gressbanen nede på Stallmyra, 
men det kan være aktuelt å øke størrelsen på banen.  
Forslag: Idrettslaget ønsker ikke å ta over byggene til skotthyllklubben, men hvis vi kan 
ta over arealet og utvide banen kan det være aktuelt. Magne undersøker med 
skotthyllklubben hva som kan være mulig.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 8) Åpen hall 
Info: Kan IL Aasguten dekke hall-leie for åpen hall? Halleie 600-700 kroner.  
1 gang pr mnd. 
Rullering på hvem som arrangerer? Idrettslag/ungdomsklubben 
Kommentarer: Ingen av avdelingene ser at de kan bidra til å arrangere noe, og 
eventuell åpen hall må ikke gå utover treninger eller arrangement vi har selv. Hvis 
ungdomsklubben kan arrangere dette kan idrettslaget betale for halleia.  
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 9) Gjennomgang fordeling av LAM-midler/Sponsorinntekter/utgifter 
Info: Utsatt til neste møte.  
 
Sak 10) Nytt klubbhus ved kunstgressbanen 
Info: Hvilke avdelinger har behov for nytt klubbhus? 
Hva skal nytt klubbhus brukes til? Behov som ikke dekkes av dagens klubbhus? 
Hvilke(n) avdeling(er) skal eie/drifte/koste bygget? 
Alternativ bruk av dagens klubbhus? 
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Kommentarer: Friidrett ønsker lagerrom i et nytt klubbhus, håndball ser at de kan 
benytte kjøkkenfasilitetene både til kveldsmat til lagene og som avlastning under større 
arrangement. Skiavd. ser ikke at de har behov.  
Vedlikehold og drift vil være fotballavdelingen som tar ansvar for.  
Fotball ønsker å bruke dette som en arena som skal bidra til et bedre sosialt miljø.  
Det er åpnet for å bruke garderobene i hallen, så garderobene i klubbhuset er det ikke 
bruk for mer.  
Vi vet ikke hva vi skal benytte det gamle klubbhuset til. Kan vi undersøke om det er noen 
som er interessert?  
Kan vi selge tomta og flytte treningssenteret opp til kunstgressbanen også?  
Magne undersøker dette mer.  
Forslag:  
 
Sak 11) Eventuelt 

a. Treningsdrakter til lagkontakter og trenere. 
Info: Skal lagkontakter og trenere få dekt treningsdrakt/jakker mer riktige farger og 
logo for å synliggjøre oss mer. Da gir vi noe tilbake til de som stiller opp og gjør en 
viktig jobb for klubben.  
Kommentar: Heidi har fått tilbud på en klubbpakke med forskjellige klær (dunjakke, 
overtrekk, osv.) som vi kan benytte. Det vil være mulig å få egen støtte til slike klær.  
Forslag: Vi er positive til dette, men tar opp saken nærmere på neste møte. 
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 

22-01 Fikse Hoopit til klubben Karin Nordaune 
Arentz 

Før årsskiftet 

22-02 Høre med SmartMedia om 
oppdatering av Wordpress 

Tron Vedul 
Tronstad 

Før årsskiftet 

22-03 Ryddeskau på hjemmesida Tron Vedul 
Tronstad 

Før årsmøtet 2022 

22-04 Skotthyllbanen - Undersøke om 
området kan brukes til 
fotballbane 

Magne Christiansen Neste 
hovedstyremøte 

22-05 Klubbhus - Undersøke mulighet 
for tomtesalg 

Magne Christiansen Før årsmøtet 2022 

22-06 Støtte til treningsklær for 
trenere og lagkontakter 

Kjersti Husby Neste 
hovedstyremøte 
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