
 
REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I KLÆBU IL  

26.MARS 2020 KL 19 – 21 – DIGITALT MØTE. 
AU og alle avdelinger var representert med unntak av Badminton. 

 

19/20 Innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

20/20 Protokoll fra styremøte 20.02.2020 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 20.02.2020 godkjennes særskilt via e post. 

 

21/20 Møtestruktur under Corona 

Vi må finne en møtestruktur under corona-situasjonen. Det foreslås derfor at 

det avholdes hyppigere, men kortere elektroniske møter. Konkret foreslås det 

ca 1 elektronisk styremøte i uka med en varighet på ca. 1 time. Hvor en eller 

to saker behandles. Vi må finne en praktisk måte på hvordan det skal f eks 

voteres. Det finnes digitale verktøy som kan benyttes. 

 

Vedtak: 

Hovedstyret vedtar at det avholdes møter en gang i uken, torsdager kl 20 – 21 og møtene 

avholdes elektronisk, under corona situasjonen. 

 

22/20 Økonomi i KIL - overordnet 

Leder informerer. Figuren under beskriver situasjonen. Fra januar til mars har 

det skjedd en dramatisk nedgang i aktivitet. Økonomien i hovedlaget er i 

balanse totalt sett. Utgifter og inntekter balanserer. Slik situasjonen er nå kan 

vi håndtere corona-situasjonen over tid. 

Annet overordnet om økonomi: Vi taper noen titusener hver måned på at 

fakturaer ikke betales i tide (gebyrer, renter mv.). Dette må følges opp av alle. 

Medlems- og aktivitetsavgift må også betales.  

 



Hovedstyret tok en diskusjon på om det er riktig tidspunkt å fakturere ut treningsavgifter nå 

når situasjonen er så uavklart i forhold til oppstart av aktivitet. KIL må ha i bakhodet at det er 

mange som blir permittert og av andre årsaker kan ha lavere betalingsevne enn normalt. KIL 

må finne gode metoder og ivareta disse på. Det finnes løsninger gjennom Rubic, til å utsette 

faktura og også betale over flere måneder. En løsning kan være å sende ut kontingenter, men 

gi tydelige beskjeder på at det finnes løsninger for utsettelse og at disse henvendelsene blir 

behandlet konfidensielt. 

Arild lager en høring som sendes ut til HS, og blir forankret der, før det blir sendt ut til 

medlemmene. 

 

Vedtak: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

I forhold til fakturering og ivaretakelse av de som trenger alternative løsninger for betaling, 

lager Arild en høring som sendes ut til HS, og blir forankret der, før det blir sendt ut til 

medlemmene. 

 

 

23/20 Avdelingsrunden 

Avdelingene informerer. Mest fokus på økonomi i hver enkelt avdeling på på kort og lang 

sikt. 

Se også litt på praktiske utfordringer. Vi prøver å holde oss til 5 min fra hver avdeling med 

tillegg hvis det blir diskusjon spørsmål mv. 

 

Ski: 

Bråstopp av sesongen på grunn av Corona. De siste ukene skulle vært ulike avsluttende renn 

både under NM og andre renn. Alt ble avlyst, og sesongen er over. 

Arrangement som ski skulle hatt, men som er blitt avlyst: 2 siste poengrenn pluss 

premieutdeling og klubbmesterskap. Økonomisk vil ski tape kiosksalg pluss påmelding 

klubbmesterskap og kiosksalg under premieutdeling for poengrennene. Har ikke 

treningsavgift.  

På lang sikt vil dette bli en spesiell sesong siden den går fra 1 mai til 1.mai. Planen var å 

begynne å forhandle nye sponsoravtaler nå, men usikkert hvordan dette blir nå da flere av 

bedriftene nå også har utfordringer. Treningsmessig går ting som normalt, da de fleste trener 

hver for seg ute i skogen, innenfor de restriksjoner som er lagt av myndighetene.  

Gjenvollhytta: 

Har hatt en bra sesong frem til det ble full stans. Fordelingen etter aktivitetsdagen med ski, 

håndball og funkis er gjort, og resultatet ble ca. 2900 kr pr avdeling. 

Til sammen er det tatt inn ca. 75.000 kroner i inntekter frem til det ble full stans på grunn av 

Corona. Det vil bli regnet ut et gjennomsnitt fra totalt hver helg, og fordelt ut til avdelingene 

etter fordelingsnøkkel. 

Forrige helg var det mange som benyttet seg av skiløypenettet rundt Gjenvollhytta, og det ble 

mange bilder på parkeringsplassen. Det jobbes nå med nye tiltak for å sikre at de som ønsker 

å gå på ski, er trygge og at myndighetenes smitteråd overholdes.  



Bommen er nå satt åpen, og det oppfordres til å vipse bomkonstnaden i stedet. Det kom inn 

rett i overkant av 11.000 kroner på vipps for bommen. 1/3 går til grunneierene og resterende 

går til vedlikehold av hytte, veg osv.  

Økonomisk: Hadde et tap på grunn av ødelagt bom, tapte inntekter og reparasjon av bommen 

i 2019, og dette skulle bli forsøkt tatt inn i 2020. Taper nå kioskomsetning for resten av 

sesongen. Om det vil komme tapte leieinntekter på hytta er avhengig av hvor lenge denne 

situasjonen varer. 

Håndball: 

Fikk en brå slutt på sesongen. En del cuper som ble avlyst. Skulle arrangere storbane-cup i april, men 

denne er også blitt avlyst. Aktivitets-messig ville det uansett gått mot en naturlig nedtrapping utover 

våren.  

Økonomisk:  2 lag som skulle til bring hvor det var betalt penger til hotell og fly. Det jobbes med om 

det går an å få dekket tapet av dette. Tapte inntekter på storbane-cup. Tapte inntekter på kiosk for 

siste seriekampene. 

Fotball:  

Var godt i gang med oppstart av sesong og obos cup. Brå pause. All fotballaktivitet er nå stengt ned 

ut april i første omgang. Frykter hele vårsesongen ryker.  

Mye frem og tilbake fra kommune og krets i forhold til om Sørborgen kunstgress skulle stenges, eller 

være åpen. Uheldig med denne vinglingen, og KIL ble utfordret hele tiden. Det var også flere lag fra 

Trondheim som brukte banen til organisert trening, mot anbefalingen fra myndighetene og dette ble 

gjort i den perioden banen var stengt.  KIL havnet opp i situasjoner vi ikke greide å forutse, og ikke 

greide å håndtere. Krets, NFF og kommune kom på banen og hjalp til for å rydde opp. 

Økonomisk: Greier seg så langt, men det vil bli tapte inntekter fremover. På grunn av overgangen til 

nytt medlemssystem, ble det ikke sendt ut faktura for treningsavgift i februar. Det er ikke sendt ut 

enda, det vil bli en sak på dette internt i fotballstyret på hvordan dette skal gjøres nå. Også en mulig 

diskusjon i HS. Utgifter på varme, vedlikehold, drakter osv. vil bli det samme som om driften hadde 

gått normalt. Fotball få tapte inntekter på kiosk under seriekamper, sonekvelder og også en cup som 

skulle vært arrangert i mai. Usikkert om denne kan bli gjennomført. Lite trolig. Det er snakk om et tap 

på mellom 50.000 og 80.000, avhengig av hvor lenge dette vil pågå. 

Svømming:  

Svømmetrening og kurs ble brått stoppet. Har igjen 3 kurskvelder. En mulig løsning for å få 

gjennomført de siste kursene, er å høre med kommunen om de kan forskyve stengingen av 

bassenget fra 1.juni og utover sommeren.  Ingen planlagte deltagelser på stevner osv. uansett, så 

ingen andre konsekvenser utover treninger og slutten på svømmekursene. 

Økonomisk: Dersom resten av kursene ikke blir gjennomført, vil det påløpe kostnader på ca. 52.000 

kroner i lønn og deler av kursavgiften.  

Opprettholder kontakten med Trondheim kommune både med tanke på dette og hvordan det blir 

med halltid til høsten. 

Badminton:  

Ikke tilstede på møtet. 

 



E-sport:  

Kom ikke i gang med treningene før Corona-utbruddet, og får ikke til å starte opp nå. Mulige utøvere 

har gode treningsforhold hjemme nå.  

Økonomisk: Når det gjelder leiekostnader til bygget, er daglig leder i kontakt med byggeier i forhold 

til mulighetene for noe redusert leie. Nettlinjen var blitt sponset, slik at det påløper ingen tap på 

dette.  

Spørsmål fra styrets leder: Kunne E-sport vært med på å distribuere online konkurranser?  

Svar: Burde vært i gang med treninger og opplegg får å få til noe slikt. De som har satt i gang tilbudet 

er ikke gamere i utgangspunktet, avdelingen var avhengig av hjelp utenfra. Utfordrende å møtes nå, 

og få til god planlegging. 

 

Orientering:  

Planlegger sesongen sett ut i fra at ting er normalt. Dersom ting ikke kan bli gjennomført i henhold til 

restriksjoner fra myndighetene vil det komme avlysninger er å flytte på treninger, idrettsskole og O-

kvelder. Fellestreninger som det skulle vært oppstart på i midten av mars er avlyst. 

Økonomisk: Ingen treningsavgift. Eneste eventuelle tap er mulig avlyste O-løp. 

Spørsmål fra styrets leder: Har Orientering mulighet til å fronte lavterskel-tilbud som kan erstatte 

skiturer osv., dersom dette vedvarer? 

Svar: Ja, dersom dette vedvarer vil O-avdelingen komme på banen og fronte 5 på topp, turorientering 

og lignende tilbud.  

Funkis:  

Brå stopp i treninger. Skulle egentlig deltatt på tilrettelagte spilledager i fotball, men dette er utsatt 

på ubestemt tid.  

Ingen økonomiske konsekvenser.  

 

Vedtak: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

24/20 Informasjon fra daglig leder 

Enkeltsaker og beskrivelse av arbeidsomfang. 

 
- Mye spørsmål på e-post fra medlemmer i forhold til Corona og de konsekvensene det får for 

idretten. 

Det har vært mye utfordringer med fotballbanen, i forhold til stenging kontra ikke stenging. 

Idrettsråd, krets, NFF har bidratt til å løse opp i dette.   

- Det er sendt inn en del søknader som skal inn, blant annet i forhold til økonomiske tap inn til 

NIF på grunn av Corona. Avdelingene må melde inn sine reelle tap til daglig leder, så fort de 

dukker opp, slik at disse kan legges inn. Ta også med dugnader som man ikke får 

gjennomført, og ikke kan tas igjen.  

- Post i postboksen; henter alle avdelinger? Det har kommet mye post og mye purringer. DL 

kan hente og sende ut. Det kommer inn ønsker om at DL henter. 

- Imponert over idrettsråd, kretser og NIF som har ringt og lurt på hvordan det går økonomisk 

og hvordan idrettslaget tenker fremover.  



- Daglig leder har sendt ut forslag på hvordan KIL kan beholde utøverne gjennom Corona-

krisen. Har blant annet hatt samtaler med Klæbu ungdomsskole og skolen ønsker et 

samarbeid med KIL og næringslivet. Det er også et ønske om å involvere Klæbu 

treningssenter og Nidaros er med. Daglig leder ønsker gjerne at flere som har gode ideer tar 

kontakt for idemyldring og gjennomføring. 

Se mer under sak 25/20.  

- Alle tilganger i Compenso er tatt bort i påvente av at kontoer blir avstemt.  

Compenso har også blitt satt litt tilbake på grunn av stor pågang i forhold til flere bedrifter 

som har fått økonomiske utfordringer på grunn av Corona. Håper å få gitt fullt innsyn i neste 

uke. 

VIKTIG! Alle må gå inn å godkjenne sine fakturaer. 

- Det kommer mye informasjon fra kretsene og KIL er flink på å kommunisere ut info til sine 

medlemmer. Kanaler som benyttes nå er hjemmeside, facebook og Rubic. 

 

Vedtak: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

 

25/20 Hvilket aktivitetsnivå skal vi ha og hvilke saker skal vi prioritere nå? 

 

En løsning er å legge ned all aktivitet, permittere alle, og vente til at situasjonen er normal 

igjen. 

Situasjon gir også muligheter til å prioritere enkeltsaker som er viktige for idrettslaget. Hvor 

mye skal vi synes overfor medlemmene nå? Skal AU få noen fullmakter? Det legges opp til 

diskusjon i hovedstyret. 
 

Styrets leder ønsker at KIL har to målsetninger under Corona-perioden: 

1. Det er et mål at ingen blir smittet av corona som følge av aktivitet som på en eller 

annen måte idrettslaget har ansvaret for.   

2. Det er et mål at vi ikke mister noen barn eller unge som følge av manglende vanlig 

aktiviteter under corona.  

Styret sa seg enig i dette. 

Punkt 1:  

Punkt 2:  

Styret er enige at det er viktig at idrettslaget vises og går foran som et godt eksempel og pådriver for 

å ta vare på hverandre. Det kom også frem ønske om å ta kontakt med andre aktører i Klæbu som for 

eksempel frivillighetssentralen. Ungdomsskolen har allerede tatt kontakt. Det kom også innspill på 

hvordan KIL kan bidra tilbake til bygda.  

Det kom inn spørsmål til orientering om muligheter for skiorientering og lignende aktiviteter i påska 

og tiden fremover. Orientering tar utfordringen og ser på muligheter frem til neste møte.  

 

Daglig leder har kommet med følgende forslag til tiltak under punkt 2:  



I den spesielle tiden vi nå er inne i, har vi sett behovet for en digital arena hvor utøvere og lag 

kan samles og være aktive og sosiale. Det er også viktig å fange opp de utøverne som har 

idretten som sin trygge arena.  

Her er noen tiltak som vi ønsker å gjennomføre: 

 Lag og avdelinger lager skype-samtaler med lagene/utøverne sine. Ser flere som gjør 

dette i andre idrettslag, og man får pratet med alle og alle får føle seg inkludert.  

 Ha felles treninger på skype 

 Lage morsomme konkurranser som varer over en uke, hvor utøverne rapporterer inn til 

trener. Trener kårer vinnere på f.eks fremgang osv. Ikke hvem som er best. Premien er 

en liten pose godteri når de møtes for første trening. Dette gjøres i en annen klubb i 

Trondheim, og er kjempepopulært. Her kan man være kreative. 

 Hovedlaget kan også legge opp til egne konkurranser ut mot avdelingene? Som 

motiverer avdelingene til å gjennomføre.  

 Opprette en facebookside for alle våre utøvere. Men mulighet til å være kreativ, 

oppfinnsom, medmenneske, medspiller og alt som hører med i ett lag eller utøver.  

 Mange mister dugnadsmulighetene, cuper er avlyst, og hva har de å glede seg til. Nå 

skal barna/ungdommene våre få mulighet til å evt vinne en avslutning de ikke fikk 

gjennomført, en runde med bowling, pizzakveld, kanskje en spinningrunde på Klæbu 

treningssenter.  

 Og vi skal legge til rette for at alle trenere eller de som er lagledere skal klare å 

gjennomføre skype med lag/utøvere, og oppmuntre til en fin tid sammen uten å gi en 

klem.  

Styret er enig om å fortsette diskusjonen videre, og at det er Viktig med fokus på disse sakene 

fremover. Det er også et stort ønske fra styrets leder å se på muligheten for å gjøre med 

hjemmesiden. Enten gjøre endringer på den KIL har i dag, eller få satt opp en ny side. Hjemmeside er 

en veldig viktig informasjonskanal.  

Vedtak:  

KIL er aktivt og prøver å hjelpe til ovenfor andre , både egne medlemmer og bygda generelt. Styrets 

leder og daglig leder får fullmakter til å prate med frivillighetssentralen og andre og se på hvilke 

muligheter som finnes.  

 

26/20 Eventuelt 
 

- Det er sendt inn søknader på gymsaler for håndball, Funkis både barn/ unge pluss voksne og 

futsal. Når det gjelder svømmehallen er det dialog med Trondheim kommune og Trøndelag 

idrettskrets. Svømming er vi i dialog med. Dersom det er noen andre som ønsker halltid i 

gymsal, inkludert Klæbuhallen sal A og B, må avdelingen ta kontakt med medlemsansvarlig 

ASAP, da fristen er 1.april.  

 

- Samordnet rapportering starter 1.april. Medlemsansvarlig gjennomfører; men trenger noe 

info fra avdelingene på noen spørsmål som vil dukke opp. Viktig at alle går inn og sjekker og 

ordner opp i sine medlemmer i Rubic, da medlemstall skal rapporteres inn.  



Medlemsansvarlig jobber med å gi tilganger i appen Laget Mitt nå. Mangler lister over 

trenere/lagledere fra Badminton og Ski. 

 


