
  Hovedstyremøte i Klæbu IL 
 

Tid: Torsdag 15.10.2020 kl. 19.00 – 21.30 

Sted: Klæbu Rådhus 

Tilstede: Frode Strømsvik, Gisle Stølen, Arild Haugen, Hege Bjerkan, Jane Erik Strøm, 

Haldor Grenstad, Monica Øwre, Linda , Ingvill Harr Lian, Marthe Kristiansen, Kristian 

Meland, Jan Egil Tillereggen, Jesse Smith, Kate Tømmervold, Renate T. Svinning 

 

Korona:  

Det kommer nærmere Klæbu og flere videregående skoler er rammet.  

Dersom vi kommer opp i situasjoner, går vi for trygge løsninger i stedet for populære 

avgjørelser.  

DL; er vi klar i forhold til smittesporing? Hva gjør vi og hvordan gjør vi det? 

- Sesamappen fungerer. Smittesporing via Rubic på kamper. QR-kode 

- Kamper flyttes fra Tanemshallen til Klæbuhallen i helga. 

 

 

80/20 Innkalling og saksliste 

Saksansvarlig: Leder 

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

81/20 Protokoll fra styremøte 29.09.2020 

Saksansvarlig: Leder 

Det er sendt inn kommentarer som ikke er blitt mottatt. Styrets leder beklager at det ikke er 

plukket opp.  

 
Vedtak:  

Ser på kommentarene og sender ut på nytt igjen.  

 

82/20 Avdelingsrunden 

Saksansvarlig: Avdelingene 

Avdelingene informerer. 

Funkis:  

5 treninger. 3 ganger i gymsalen og 2 ganger i svømmehallen. Nye idrettskontaktene er veldig 

flinke.  

 

Orientering:  

ferdig med sesongen. Årsavslutning med premieutdeling og sosial samling. Usikker på 

hvordan det blir med Covid 19. 17.sept: arrangerte skolesprint sammen med barneskolene.  

 

Fotball:  
Innspurten av sesongen. Futsal starter opp nå. Meldt på lag til senior og junior herrer. Signert 

kontrakt på traktor. 

 



Svømming:  
Kurs, trenigner og barnehagesvømming har startet opp. 

 

Ski:  
Avklaringer siste døgn. Fluorforbudet er utsatt. Amputert sesong. Alt av norgescup og 

lignende er avlyst. Kun seniorer med adgangsbegrensninger. Lokalt: Vært i møter med 

Tr.heim kommune – formannskapet har sendt inn til rådmannen: de lysløypene som ikke er 

kommunalt eid skal tas vare på. Satt av 10 millioner til bidrag. Klæbu er en av dem som kan 

få bidrag til oppgradering på lys og løyper. Befaring neste uke.  

 

Badminton:  
Planlegger interncup i den helga hvor egen cup skulle vært arrangert. Må ta en runde med 

egne spillere om å vente ute. Problematikk med at lag før badminton ikke kommer ut til rett 

tid. Usikkerhet rundt rengjøring av garderobene. Hersker tvil rundt tilsynsvaktene. 

DL: oppfølgingsmøte inn mot de som har tilsyn og også brukere. Tilsynsvaktene tar en jobb 

for Trondheim kommune. 

 

Esport:  
Logokokurranse. Fått inn 5 eller 6 bidrag. En vinner. 

 

Gjenvollhytta: 
Venter på ny sesong. Noen utfordringer med bommen. 

 

Håndball: 
Minste klassene starter opp med kamper. Noe trøbbel med Rubic. Kun fase to er åpnet. 

Spillere ned til 2 divisjon kan spille kamper. Herrelaget har gitt opp. Der det ikke er åpnet for 

kontakt slipper trenignsavgift. Resten betaler hall. 130.000 kroner i tap. Guttetrenermøte; 

kommunikasjon og få med foreldrene litt mer. Et lag som ble oppløst, hvor alle går til heimdal 

(11 spillere). Et lag går ned. Et lag går opp. Tanemshallen er merket med 21 plasser med 1,6 

meter i mellom. Gymsalen på Tanem. Foreldre kan ikke være med å se kamper. Merking skal 

komme på plass i klæbuhallen. 

 

Ski: det mangler en del ting i hallene, det som er skrevet i boka skal følges opp fra kommunen 

– det er ikke fulgt opp.  

 

Styrets leder: Vært en krevende periode med sykemeldinger osv. Det bedres litt nå.  

Har kommet inn resultater økonomisk. Resultater pr oktober: 1million i pluss. Det regnes på 

at det er 1 million til på tur inn. Sier noe om at KIL gjøres mye riktig, administrasjonen jobber 

godt med å få inn midler. KIL avhengig av ansatte. Går rykter om at KIL er økonomisk ute av 

kontroll og på veg mot konkurs – bare tull. Det er motsatt – vi skal være ordentlig stolte. Det 

at økonomisystemet er så oversiktlig er gull verdt.  

 

Orientering: Ville sett hvem som bidrar økonomisk. Hvor kommer inntektene fra. Ønsker en 

oversikt. Koronakompesasjonen har vært gode for idretten.  

DL: krisepakkene (lotteritilsynet krever budsjett som ligger i bunnen. Mange retningslinjer 

som må følges)  

Esport: handler om at vi har en daglig leder som gjør jobben på dagtid.  

 

Vedtak: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 



 

83/20 Klæbu ungdomsskole 

Saksansvarlig: Leder / Frode Strømsvik 

 

Leder; Vi har mange flotte barn og utøvere i Klæbu, men det er ikke alltid de oppfører seg slik 

de skal. Hendelse i klæbuposten – eggkasting. Er det tilfeldig, eller ikke tilfeldig? Henger det 

sammen med tidligere hendelser?  I de to husene bor det to utøvere. Hva kan vi som idrettslag 

gjøre for at slike situasjoner og rykter ikke oppstår. Skjer det ting i idrettslaget som legger til 

rette for mobbing? Legges det opp til ting som fører til ting som ikke er bra? 

Klæbu ungdomsskole v/ Frode Strømsvik kommer på besøk. Vi forholder oss til de samme 

ungdommene og deres foresatte. Det som skjer i idrettslaget kan påvirke skolehverdagen og 

motsatt. Hvordan kan vi samarbeide på en god måte for ungdommene sitt beste? 

 

Frode Strømsvik; Rektor startet på Klæbu ungdomsskole i februar, lang idrettskarriere, jobbet 

i idrett og jobbet i skolen i mange år. Klæbu er fremdeles lukket (geografisk), selv om det 

åpner seg litt inn mot Trondheim. Her er det muligheter til å gjøre noe i et konkret miljø. Mye 

av det som er tenkt stemmer. Masse engasjement, mange positive bidragsytere. Bli kjent med 

ny skolekultur. Noen kjempepositive sider som ikke er opplevd før, men også noe negativt. 

Privilegert til å møte mange voksne/foreldre. Lært masse om Klæbu, både positivt og 

negativt. Noe er ulikt i kulturen som er i Klæbu. Ungdomskulturen er den samme i alle 

bydeler. Er her for å rekke ut en hånd og samarbeid. Sannheten om mobbing og utenforskap; 

skolen har ikke sjans til å løse opp i mobbing kun på skolene. Det skjer også på fritiden. Mye 

skjult. Det har skjedd noe med rausheten i samfunnet – den har forsvunnet litt, og blitt mere 

meg og mitt.  

 

Ungdomsmiljøet: ikke noe problem å vokse opp i Klæbu, men det er mange ungdommer som 

ikke har det lett. Mange som føler på en utrygghet, føler på utenforskapet.  

Ser noen tegn:  

- Store kullforskjeller. Kan være forskjellige kulturer – enorme forskjeller. Det forteller 

oss noe om hvorfor det skjer:  

- Hvordan er klassene sammensatt 

- Hvordan har lærerne på barneskolen vært 

- Hvem spiller fotball, håndball osv. 

 

Bare vi voksne som kan utgjøre en forskjell. Noen kommer og sier om en elevgruppe: 

det har alltid vært så ille. Rektor er opptatt av å være ærlig og tydelig.  

Fant mange filer på rutiner, men hva står vi for? Det stod ingen plass. Positivt elevsyn 

– men hva er det? Det som jobbes med nå – litt mer verdibasert. Få til en organisasjon 

som vet hva vi står for. Spiller det over til idretten. Hva står vi for som organisasjon? 

Skal ikke være en motsetning mellom det å ta vare på individene og det å skape gode 

utøvere.  

 

Eggsituasjon: vi vet 100% sikkert at det har noe med idrettslaget på et eller annet vis. 

Fordi at det er ungdommer som har vært i vårt system. At det har noe med skolen å 

gjøre – ja, fordi de har vært elever. Hvordan har vi havnet på en plass hvor mangel på 

raushet har blitt så stor at vi aksepterer at slike situasjoner skjer. Voksenpersonene 

rundt ungdommene – det er bare vi som kan modellere dem. Rektor kjenner på en 

kultur som er litt konfliktorientert. Tror ikke det er noen som har noen dårlige 

intensjoner med å gjøre jobben sin. Ingen som drar på jobb for å gjøre en dårlig jobb.  



Hvis vi voksne krangler, har ikke rektor sjans til å få til noe som helst. Må akseptere at 

det er mange veger til målet, må tåle å være uenig. Må tåle å ikke få viljen sin.  

 

Skolen sin rolle:  

- En språkbruk som ikke tolereres. Mye av språkbruken for lov til å passere. 

- Utestengingskultur. Ungdommer er hierarkisk anlagt. Idretten kan være en motkraft, 

men også en positiv kraft.  

- En festkultur som er fullstendig apekatt. Vi må sette grenser. Det er foreldre som 

kjører 14 åringer på fest.  

 

Utfordrer idretten: Hva står idrettslaget for?  

Viktig at det bygges et felles lag og at ungdommene kjenner på det.  

 

Idrettslag og skole; må få til et samarbeid. Er med litt i E-sport. Synes at ikke bare det skal 

være samarbeidet. Det er mye større potensiale. Flere idretter enn E-sport som kan ha et 

valgfag. Skolen går til verket med alle gode intensjoner. Det er ikke alltid vi får det til, men 

prøver så godt de kan. 9 trinn – forventninger til skolen – dersom idretten hadde gjort det 

samme, hadde fått mange av de samme forventningene. Vi voksne må slå oss sammen og 

fortelle om hva som er forventninger til ungdommene, og sette rammene sammen. 

Ungdommene trenger det og ønsker det. Måten det snakkes på til ungdommer som står 

utenfor og bommer – eksempel fra foreldremøte – håndball som skyter over, brøles skyt 

lavere. 

 

Foreldrene skal oppleve at rektor er ærlig, men har gode intensjoner. Se hverandre i ansiktet å 

se at den andre har alle intensjoner for å skape et positivt engasjement. For å oppnå lojalitet – 

alle må føle seg inkludert for å skape samspill. 

 

Styrets leder: språkbruk, utenforskap og grenser. Kan med fordel også brukes på voksne 

innimellom. Eposter og sosiale medier – merker det der også. Kjenner igjen elementer hos oss 

voksne. Må tørre å være engasjert, hvis ikke stopper det.  

 

Orientering: foreldrene har forventninger til skolen, og også i idretten. Det må være lov å 

spille ballen tilbake. Mange foreldre som skyver ansvaret tilbake, det er ikke min feil – det er 

skolen/idretten – i hvert fall ikke oss. Holdningsskapende arbeid og være tydelig.  

DL: har mange verdier som er laget for flere år siden; er det noe vi har forankret? Er publisert 

på facebook og bedt om tilbakemeldinger – det har kommet noe.  

Verdier er bare ord – men det må pakkes ut og defineres.  

DL: hvem skal finne de ordene det skal bygges videre på. 

Rektor: flere grupper, flere innspill, metodikk til å plukke ut. Ekspertutvalg på hver avdeling – 

nøye på at ungdommene skal få komme med innspill og høres.  

Styrets leder; i prosessen og samarbeidet hvor limet skapes.  

DL: kan inn i en sportsplan 

Håndball: guttetrenersamling i går: mange av urolighetene starter hos foreldre. Nettsiden: alle 

får den samme informasjonen. Nå er det på ulike lukkede facebookgrupper.  

DL: Informasjon og kommunikasjon er nøkkelbegrep i KIL for tiden. 

Styrets leder: får til et godt samarbeid som gjør at vi jobber mot det same målet – får vi til litt 

trykk bak det.  

Orientering: KIL har i flere anledninger hatt temakvelder – føler sterkt på å ha en temakveld 

med 3 ting: verdier, holdninger og lojalitet. Utfordret foreldrene på dette. Er ikke lojal mot 



vedtakene, vi tar ikke innover oss skikkene og kulturen som er her – skal forandre alt som er 

historien. Det skal mye nytt inn.  

 

Vedtak:  

Hovedstyret tar informasjon og debatt til orientering.  

 

84/20 Årsmøte 

Saksansvarlig: Leder og avdelingene 

 

 Orientering om ordstyrer og referent. Det jobbes med dette. Prøver å få til 2 

referatskrivere. 

 Sted for årsmøte / corona. Må være forberedt på at vi kan få begrensninger. Går for 

Klæbuhallen 

 Gjennomgang av saker som skal inn i utkast til saksdokumenter. 

Sendes ut en kladd i løpet av kort tid.  

Klæbu Rock trekkes – den er avlyst. Etiske diskusjonen spilles tilbake til avdelingene.  

Daglig leder – kommer tilbake til. Status; ansettelse er gjort av styrets leder tidlig i høst. 

Årsmøtet skal ta stilling til om ordningen skal fortsette. Slik som styret er tolket i forbindelse 

med budsjett. Leder ønsker å øke til en 100% stilling. Det ble sagt at det gås for en 50% 

stilling i budsjett. Må en ny diskusjon på det. All erfaring tilsier en 100% stilling. Har utbetalt 

mer enn 50% i perioder. Har betalt seg ved at det har ført til mer inntekter inn. Ønsker en 

diskusjon på dette senere. Samtidig trenge en sportslig koordinator. Som også kan bidra inn i 

de enkelte avdelingene.  

Svømming: dersom noen er imot, må det være økonomisk betinget.  

Det er laget et forslag til stillingsbeskrivelse. Tas med inn i en sak til neste HS møte.  

Vedtak:  

 

Hovedstyret tar informasjon til orientering. 

 

85/20 Daglig leder 

Saksansvarlig: Leder 

 

Oppfølging av tidligere vedtak. Arbeidskontrakt er ivaretatt. Forholdet med stilling – hva KIL 

skal fortsette med. Må se på saksfremlegget til årsmøte sak. Mer tjent med en 100 % stilling 

enn en 50%. Fremstillingen er langt på veg ferdig. DL er tilbake. Gjør en jobb, men orker ikke 

støy. Orientering: arbeidsinstruks kommer på neste HS møte.  
 

Vedtak:  

 

Hovedstyret tar informasjon til orientering 

 

86/20 Eventuelt 

- Sportslig koordinator. Diskusjon om tema, samt møte.  

- Idrettslaget må være verneombud for dugnadsansvarlige. HMS ansvarlig. Daglig leder tar et 

kurs på det etter hvert.  



- Idrettsskole. Kommet et forslag om å kjøre en demokratisk prosess på dette via 

medlemsmøter i stedet for som egen årsmøtesak. Jesse: feil å ta det på et medlemsmøte. 

Det er for å hjelpe de mindre avdelingene. Ønsker heller å ta det i HS eller årsmøte. Tar en 

stilling på det senere.  

- Politiattester: daglig leder som sitter med det. Gyldighet: helt frem til man bytter roller. NIF 

jobber med en ny løsning. Ved å vise frem politiattest – tenke praktiske løsninger.  

- Er flere som søker om å få dekket lisenser og treningsavgifter. Veldig bra at folk får dekket 

det. Kan være anonym. Viser at det fungerer administrativt.  

- Esport etterspør hva HS mener om ny logo – HS godkjenner ny duo-logo til E-sport.   

 


