
 

 

 

 

Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Tirsdag 29.09.2020 kl. 19.00 – 21.00  

Sted: Klæbu Rådhus  

Saksliste:  
 
73/20 Innkalling og saksliste 
74/20 Protokoll fra styremøte 27. august 2020 
75/20 Avdelingsrunden 
76/20 Årsmøter  
77/20 Sørborgen kunstgress - forespørsel om overtakelse fra kommunen 
78/20 Halvårsregnskap - gjennomgang fra regnskapsfører 
79/20 Eventuelt 

 

Klæbu 25.09.2020  

Arild Haugen  
 
 
 
 



 

73/20 Innkalling og saksliste  
Saksansvarlig: Leder 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Innkalling og sakliste godkjennes.   
 

 
74/20 Protokoll fra styremøte 27.08.2020  

Saksansvarlig: Leder 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

Protokoll fra styremøte 27.08.2020 godkjennes.  
 
 
75/20 Avdelingsrunden 

Saksansvarlig: Avdelingene  
Avdelingene informerer. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 
 

76/20 Årsmøter 
Saksansvarlig: Leder 

Det vedtas dato for årsmøte den 12. november. Det var gode erfaringer med ekstern ordstyrer fra 
siste ekstraordinære årsmøte. Når dato for neste årsmøte er vedtatt kontakter leder idrettskretsen 
for ordstyrer. Det kalles inn til særskilte møter for saksgjennomgang.  
 
Retninglinjer for valgkomite. Forslag til maler fra idrettskretsen.  
 
Leder har fått henvendelser mht. at vi må være forberedt på at noen kan ønske å kuppe årsmøte 
mm, jf. erfaringer fra siste ekstraordinære årsmøte. Dette er fullt lovlig iht. demokrati og 
spilleregler. Hovedstyret bør være forberedt på hvordan en slik situasjon håndteres formelt og 
praktisk hvis den oppstår. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Årsmøtedato fastsettes til 12. november. Retningslinjer oversendes til valgkomite. Leder 
tar kontakt med idrettskretsen mht. hvilke regler som gjelder på årsmøter.  
 



 

 
77/20 Sørborgen kunstgress - forespørsel om overtakelse fra kommunen 

Saksansvarlig: Fotball, DL og leder.  
Trondheim kommune har fremmet forslag om å la KIL overta kunstgressbanen på Sørborgen til 
en symbolsk sum (1 kr) samtidig med at kommunen gir idrettslaget tilskudd til drift av banen på 
lik linje andre idrettslag i Trondheim. Årsaken til at banen gis bort til idrettslaget og ikke tilbys 
kjøpt av idrettslaget har sammenheng med problemene med grunnforholdene samt at kommunen 
ikke har noe operativt apparat til å drive vedlikehold. Kommunen arbeider også med avtaler som 
sikrer nok energi til drift av banen, også om vinteren.  
 
Totalt sett anses forslaget som et godt grunnlag for å få til en god avtale med kommunen.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret gir fotballavdelingen fullmakt til å fortsette forhandlingene samt inngå 
avtale om overtakelse av Sørborgen kunstgress.  
 

 
78/20 Halvårsregnskap - gjennomgang fra regnskapsfører 

Saksansvarlig: Unieconomy (kan bli første ordinære sak klokka 19:00) 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 
 
79/20 Eventuelt 
 
 
Klæbu 25.09..2020  
Arild Haugen  

 

 


