
Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL

Tid: Torsdag 11.02.2021 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Digitalt / fysisk

Saksliste:

09/21 Innkalling og saksliste
10/21 Protokoll fra styremøte 28.01.2021
11/21 Runden og info fra daglig leder
12/21 Ekstraordinært årsmøte
13/21 Årsmøtet 2020
14/21 Besøk fra hestesport
15/21 Eventuelt

Klæbu 05.02.2021

Arild Haugen



09/21 Innkalling og saksliste
Saksansvarlig: Leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.

10/21 Protokoll fra styremøte 28.01.2021
Saksansvarlig: Leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra møte den 28.01.2021 er godkjent.

11/21 Avdelingsrunden
Saksansvarlig: Avdelingene

Avdelingene informerer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

12/21 Ekstraordinært årsmøte
Saksansvarlig: Leder

Det er to saker som kan være aktuelle på dette årsmøtet. Det ettersendes innstilling til valgkomite
og saksfremstilling om hestesportsenter. Saken må suppleres med utfyllende saksfremstillinger.
Hestesport inviteres til hovedstyremøte.

1. Vedtaket hvor hovedstyret fikk mandat av årsmøtet til å velge en valgkomite er ikke i tråd
med idretten sine regler. Valg av valgkomite må gjøres i et årsmøtevedtak. Det må derfor
avholdes et ekstraordinært årsmøte.

2. Henvendelse fra Idrettsrådet til Klæbu idrettslag om å ta inn hestesport som avdeling hos
KIL. Hovedstyret må ta stilling til om dette skal fremmes som en sak på ekstraordinært
årsmøte (Del 2 av vedtaket kan utsettes til etter orienteringen i sak 14/21).

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret sender ut sakspapirer til det ekstraordinære årsmøtet.



13/21 Årsmøtet 2020
Saksansvarlig: Leder

Saken gjelder faktum mht. gjennomføring av valg i årsmøtet samt etterfølgende artikler og “ordet
fritt” i Klæbuposten. Valget på årsmøtet var dramatisk og det er riktig å ta en gjennomgang samt
få skrevet ned faktum. Det er flere varianter av hva som har skjedd i omløp.

Reglene om valgbarhet står i NIFs lov kapittel 2 om tillitsvalgte. Hvis disse reglene ikke følges
er valget ugyldig og vi har ikke lovlige valgte medlemmer i hovedstyret.

Da valgkomiteen sin innstilling forelå den 07.12.2020 var to av de foreslåtte medlemmene ikke
valgbare iht. gjeldende regler. Hovedstyret ga styrets leder mandat til å ta dette videre. Styrets
leder tok kontakt med valgkomitens leder både muntlig og skriftlig og gjorde oppmerksom på
forholdene, hvem det gjaldt, hvilke regler det gjaldt og hva som måtte på plass for at det skulle
foreligge valgbarhet begge de to foreslåtte kandidatene. For den ene kandidaten manglet
dokumentasjon for en tidligere utbetaling fra idrettslaget. For den andre var det det økonomiske
interesser i idrettslaget som oversteg 1 G. For begge disse kandidatene var det mulig å bringe
forholdene i orden slik at de ville være valgbare til årsmøtet. Den ene måtte sende inn manglende
dokumentasjon, den andre måtte søke om dispensasjon fra idrettskretsen fra regelen om
økonomiske interesse. Tilbakemelding fra valgkomiteen var at innstillingen skulle fremlegges
slik den var og at det ikke ville bli søkt dispensasjon.

Under årsmøtet ble disse forholdene påpekt på vegne av hovedstyret ved Ingvild Harr Lian, som
medlem av hovedstyret for skiavd. Hun opplyste om de faktiske forhold, uten å navngi de 2
kandidatene. Det presiseres at dette var gjort på vegne av hovedstyret og for å unngå at det ville
bli fattet et vedtak om valg som var ugyldig. I etterkant har dette vært tema bla. i Klæbuposten
og det har blitt fremsatt kritikk og trusler mot Ingvild Harr Lian som privatperson. Styrets leder
ble invitert til å svare på artikkel fra Lillemo, men ga dette svaret til Klæbuposten:

Ut over dette har jeg ingen kommentar: "Jeg har ikke den samme oppfatning av
situasjonen som den fremstilles, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere i media."

Prinsipielt mener styrets leder at slike utspill og diskusjoner ikke hører hjemme i media og
representerer en fremgangsmåte og kultur i idrettslaget som bør forlates, men denne artikkelen
burde vært imøtegått mht. den kritikken som ble rettet direkte mot Ingvild Harr Lian. Styrets
leder beklager at dette ikke ble gjort.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.



14/21 Besøk fra hestesport
Saksansvarlig: Leder

Det vil bli utsendt en egne saksfremstilling om dette som utarbeides av leder.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

15/21 Eventuelt

Klæbu 05.02.2021
Arild Haugen


