
 

 

 

 

Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 18.02.2021 kl. 19.00 – 21.00  

Sted: Digitalt / fysisk  

Saksliste:  
 
 
16/21 Innkalling og saksliste 
17/21 Protokoll fra styremøte 11.02.2021 
18/21 Runden og info fra daglig leder 
19/21 Ekstraordinært årsmøte - 25.02.2021 
20/21 Fortløpende fullmakter til å søke på midler, haller mm 
21/21 Oppfølging av manglende betaling av medlemskontingent  
22/21 Eventuelt 
 
 
 
 

Klæbu 17.02.2021 

Arild Haugen  
 
 
 
 



 

16/21 Innkalling og saksliste  
Saksansvarlig: Leder 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Innkalling og sakliste godkjennes.   
 

 
17/21 Protokoll fra styremøte 11.02.2021 
 

Saksansvarlig: Leder 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

Protokoll fra møte den 11.02.2021 godkjennes. 
 
18/21 Avdelingsrunden 

Saksansvarlig: Avdelingene  
 
Avdelingene informerer. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 

19/21 Ekstraordinært årsmøte 
Saksansvarlig: Leder  

 
Årsmøtepapirer er utarbeidet og klare for utsending. Disse vedlegges. Evt endringer i 
årsmøtepapirene gjøres i hovedstyremøtet. Årsmøtet vil være digitalt pga. gjeldende 
koronaregler. Geir Jarle Sirås er spurt om å være møteleder. Det er noen utfordringer med å ha et 
digitalt årsmøte og disse avhjelpes med teknisk hjelp. Til den tekniske gjennomføringen av det 
digitalt årsmøte er Totallyd spurt om å bistå. Møteleder, leder og referent vil sannsynligvis være 
samlet i et “studio”.  
 
Innspill av kandidater til valgkomite. Vi har pr. i dag 4 personer som er meldt inn og har sagt ja 
til å bistå som kandidater i en valgkomite. Dvs at vi pr i dag mangler 1 varamedlem for å ha en 
fulltallig valgkomite. Det forslagsrett til kansdidater til valgkomite helt inn til at valg holdes i 
årsmøte. HS må ta stilling til hvem som innstilles som leder av valgkomiteen.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret sender ut endelige sakspapirer til det ekstraordinære årsmøtet.  
 



 

20/21 Fortløpende fullmakter til å søke på midler, haller mm 
Saksansvarlig: Leder   

Det er tidvis et problem at for å søke på f eks stønadsmidler, halltid ol. så trengs det ofte at det 
vedlegges en formell aksept fra idrettslaget til å søke. I tillegg er det ofte søknadsfrister som må 
overholdes. Mange av disse er unødvendige å behandle i HS. Vanligvis er det daglig leder som 
sender slike søknader i samråd med de enkelte avdelingene. For å få fleksibel ordning foreslås 
det derfor at styrets leder kan gi aksept til å søke på vegne av idrettslaget når dette er avklart med 
avdeling og er en kurant sak.  

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Fortløpende fullmakter som trengs for å søke på stønader, halleie mv. og som er avklart 
med de respektive avdelinger, kan gis av leder og legges ved søknader.  

 
 

21/21 Oppfølging av manglende betaling av medlemskontingent  
Saksansvarlig: Leder 

Vi har et system som fanger opp og hjelper til med medlemmer som ikke kan betale. Saken 
gjelder ikke disse. Saken gjelder andre som av forskjellige andre grunner ikke betaler 
medlemskontingent, ofte såkalte “sovende medlemmer”.  Klæbu il er midt i en 
profesjonaliseringsprosess og det brukes mye tid på å følge opp fakturaer som ikke betales. Det 
er derfor et behov for ha et system som effektivt kan følge opp slike saker.  
 
Det foreslås derfor å bruke et innfordringsfirma  til å kreve inn utestående fra de som ikke 
betaler. Etter forfall sendes saken over til firma som følger opp betaling videre. Det vil også være 
naturlig å f stryke medlemmer som misligholder kontingent. Vi har bestemmer om dette i vårt 
eget regelverk.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret vedtar at det kan benyttes infordringsfirma til å følge opp ubetalt 
medlemsavgift.  

 
22/21 Eventuelt 
 
 
Klæbu 17.02.2021 
Arild Haugen  

 


