Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL
Tid: Tirsdag 27.08.2020 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Klæbu Rådhus
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Innkalling og saksliste
Protokoll fra styremøte 30. juni 2020
Avdelingsrunden
Årsmøter
Regnskap og føringer
Arbeidsoppgaver i avdelingene - utbetaling av midler
Sommeridrettskole - erfaringer
Eventuelt

Klæbu 13.08.2020
Arild Haugen

65/20 Innkalling og saksliste
FORSLAG TIL VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes.
66/20 Protokoll fra styremøte 30.06.2020
FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra styremøte 30.06.2020 godkjennes.

67/20 Avdelingsrunden
Avdelingene informerer.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

68/20 Årsmøter
Det er pr. i dag ingen positive endringer mht. rammebetingelser og smitteregler. Erfaringene fra
det fysiske, ekstraordinære årsmøtet den 15. juni s tilsier at det kan være utfordrende å få
gjennomført et årsmøte i rådhuset pga. begrensninger i lokalene. Hovedstyret har tidligere
konkludert med at et årsmøte bør avholdes fysisk. Egnede lokaler i Klæbu kan da være f eks
Kulturhuset eller i Klæbuhallen eller Tanemshallen. Korona situasjonen til enhver tid må
selvfølgelig ivaretas.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Det er fortsatt et ønske å avholde et fysisk årsmøte. AU får i oppgave å finne lokaler samt
dato for når årsmøte kan avholdes.

69/20 Regnskap og føringer
Leder har vært i kontakt med regnskapsfører og revisor i forbindelse med et konkret tilfelle. For
at regnskapsførere skal kunne utføre jobben for idrettslaget på en god og lovlig måte må vi som
idrettslag både følge eksterne lovpålagte regler samt interne regler for håndtering av økonomi. F

eks skal lønn føres som lønn og ikke som kjøregodtgjørelse. Kjørebøker skal være reelle. Avvik
fra dette eller om det mangler bilag mv. er regnskapsfører/ revisor pliktig til å melde fra om.
Brudd vil kunne medføre en strafferettslig reaksjon overfor den som utfører dette samt styret i
idrettslaget. Dette er ikke et problem i de fleste avdelinger, men slike avvik må rettes
umiddelbart.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedstyret tar saken til etterretning.
70/20 Arbeidsoppgaver i avdelingene - utbetaling av midler
Det må ryddes i medlemslister og bruk Rubic. Vi mister inntekter hvis det er feil i
medlemslistene. De som har tatt ordningen i bruk har positive erfaringer. Det er tidsbesparende.
Dessuten sparer det idrettslaget og regnskapsfører for ressursbruk i ettertid som må brukes på å
finne tak i bilag som har forsvunnet osv.
På hjemmesidene mangler det fortsatt mye opplysninger om hvem som sitter i avdelingsstyrer,
dokumenter fra årsmøter, når det avholdes styremøter. styrereferat osv. Medlemmene våre må
vite hvem som sitter i de respektive styrene, når det avholdes møter og referater av møtene som
er avholdt. Dokumenter kan sendes til daglig leder som legger de ut.
Det er nå klart for utbetalinger for en del midler til avdelingene etter inntekter fra idrettsskole,
sommeridrettsskole osv. Leder foreslår at det ikke utbetales midler til avdelinger som ikke har
ovennevnte er på plass eller godt i gang med å få ivaretatt medlemslister, bruk av rubic,
opplysninger på hjemmesiden mv (dvs. gulrot og pisk).
FORSLAG TIL VEDTAK:
Det må ryddes i medlemslister, Rubic må brukes, hjemmesidene til avdelingen må
oppdateres. Det utbetales ikke midler fra idrettslaget til de avdelingene som ikke
prioriterer dette arbeidet.

71/20 Sommeridrettskole
Vi ser litt på erfaringer fra i år, erfaringer med coronaregler, økonomi, mulig satsinger på
minoritet mm.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere, og foreldre, om inkludering og gjennomføringen
av arrangementet generelt. Svært godt fornøyd med ungdoms instruktørene. Det lages egne
attester til hver enkelt instruktør som skrives under av leder og daglig leder. Dette skal relle
attester som kan brukes videre i andre jobbsøkerprosesser.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
72/20 Eventuelt
● Regnskap - presisering: Leder har blitt gjort oppmerksom på at utsagn som han
gjorde om regnskapssystem i Klæbuposten tidligere i sommer kunne bli oppfattet
som kritikk av tidligere regnskapsfører. Leder ser at det som ble skrevet/sagt kan
smitte over til å bli kritikk av tidligere regnskapsfører. Dette blir feil. Det som
leder mente å kritisere var hvordan KIL selv ikke hadde orden på sine kontoer,
tilganger, innhenting av bilag, utbetalinger osv. Dvs. det rotet som idrettslaget
selv er skyld i. Det presiseres at leder og idrettslaget har kun positive erfaringer
med arbeidet som tidligere regnskapsfører har utført for idrettslaget.
● Sportslig leder. Møte den 17 september.
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