
 

 

 

Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 19.05.2020 kl. 19.00 – 21.00  

Sted: Klæbu Rådhus  

Saksliste:  
 
43/20 Innkalling og saksliste  
44/20 Protokoll fra styremøte 7. mai 2020  
45/20 Avdelingsrunden  
46/20 Årsmøte  
47/20 Masterplan - Sørborgen 
48/20 Fordelingsnøkkel  
42/20 Eventuelt 

 

Klæbu 18.05.2020  

Arild Haugen  

 
 
 
 
 
 



 

43/20 Innkalling og saksliste  

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Innkalling og sakliste godkjennes.   
 

 
44/20 Protokoll fra styremøte 07.05.2020  
Det har kommet kommentar fra styret i Gjenvollhytta på at vedtak ikke er riktig mht. sak 40/20. Må sees i 
sammenheng med sak 46/20. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Protokoll fra styremøte 07.05.2020 godkjennes. 

 
 
45/20 Avdelingsrunden  
Avdelingene informerer. Oppdatering av situasjonen siden 7. mai. Vi prøver å holde oss til 3 min 
fra hver avdeling med tillegg hvis det blir diskusjon spørsmål mv.  

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 

 
46/20 Årsmøte del 1 og del 2 
Må sees i sammenheng med sak 44/20 om protokoll. Tanken bak hele ordningen er å få på plass 
et nødvendig økonomisk fundament for videre drift i årsmøte del 1 før sommeren. I dette ligger 
regnskap, budsjett og økonomihåndbok (vedtatt i HS-29.05.2017 - må revideres og forankres i et 
årsmøte).  
 
Deretter er tanken at det avholdes et fysisk årsmøte del 2 etter sommeren. I del 2 behandles alle 
andre saker som har blitt spilt inn og som hovedstyret vedtar skal behandles i årsmøtet. Hvis 
saker i årsmøte del 2 påvirker vedtatt budsjett, så endres budsjettet tilsvarende.  
 
Det vedlegges innkomne saker til orientering og som styret kan begynne å se på. Mange av disse 
sakene hører naturlig hjemme inn under årsmøte del 2. Noen av sakene er mulig også 
hovedstyresaker.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Utformes i møte. 
 
 



 

47/20 Masterplan - Sørborgen 
I møte med kommunen den 8. mai ble det spurt om en oversikt for idrettslagets planer og ønsker 
på Sørborgen. En “Masterplan”. I møte mellom AU og fotball ble det laget et utkast til en 
områdeplan/ masterplan. Det vedlegges referat fra møte i AU den  13. mai. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 
 
48/20 Fordelingsnøkkel 
Det vises til sak 37/20 - budsjett. AU skulle se på forslag til fordelingsnøkkel. Det ble avholdt 
møte den 13. mai. Det vises til vedlagt referat fra møte for utfyllende informasjon. AU legger 
frem frem følgende forslag til fordelingsnøkkel.  
 

● Sponsor/ søknader:  10 % går til hovedlaget for regnskap/administrasjon. 
● Større arrangement ( AS):  Det faktureres for timer som er brukt på administrasjon. 
● Lokale aktivitets-midler (LAM): dette er beregnet ut i fra antall medlemmer registrert i 

medlemssystemet, henholdsvis alderen 6-12 år og 13-19 år.  
● Sommeridrettsskole:  Det tas en beslutning på ut i fra hvordan det har gått, og hvor stort 

overskudd KIL sitter igjen med. 
● Idrettsskole: 10 % går til hovedlaget for regnskap/administrasjon. Deretter vil det bli gitt 

en hodepris til de avdelingene som har et idrettsskole-tilbud.  
● Medlemskontingent: 100 % går til hovedlaget. Dersom det kommer gode tider og store 

overskudd kan det vurderes om det skal føres over en pott til en konto for klubb- og 
trener utvikling.  

● Tilsynsvaktordning på hall. Klæbu IL er tildelt 100% tilsynsvakt i Klæbuhallen og 50% 
tilsynsvakt i Tanemshallen:  10% til hovedlaget ut 2020, resten blir timepris. Det vil bli 
foretatt en ny vurdering etter det.  

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Utformes i møte. 
 
 
49/20 Eventuelt 

1. Facebook - diskusjoner  
 
 
 

18.05.2020 

Arild Haugen  


