
 

 

 

Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 04.06.2020 kl. 19.00 – 21.00  

Sted: Klæbu Rådhus  

Saksliste:  
 
50/20 Innkalling og saksliste 
51/20 Protokoll fra styremøte 19. mai 2020 
52/20 Avdelingsrunden 
53/20 Årsmøte - del I 
54/20 Masterplan - Sørborgen 
55/20 Utlegg - tilgang til kontoer mv.  
56/20 Sommeridrettskole 
57/20 Eventuelt 

 

Klæbu 27.05.2020  

Arild Haugen  

 
 
 
 
 



 

50/20 Innkalling og saksliste  

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Innkalling og sakliste godkjennes.   
 

 
51/20 Protokoll fra styremøte 19.05.2020  

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Protokoll fra styremøte 07.05.2020 godkjennes. 
 
 
52/20 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.  
 
Vi starter med en overraskelse. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 

 
53/20 Årsmøte del 1  
Gjennomgang av årsmøtepapirer. Forslag til regnskap. Forslag til budsjett. Økonomihåndbok. 
Dokumenter sendes i en egen e post til styrets medlemmer.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Utformes i møte. 
 
 
54/20 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. Det vedlegges referat 
fra møte i AU. Informasjon om geoteknisk. Vurdering/ evt. valg av tilbyder.  

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  



 

 
 
55/20 Utlegg - tilgang til kontoer mv.  
Dette er spesielt aktuelt når foreldre, trenere og oppmenn legger ut for varer og tjenester. Det kan 
oppstå situasjoner hvor størrelsen på beløp mv. gjør at det ikke føles greit å legge for idrettslaget. 
Dette til tross for at vi har et opplegg med rask refundering av utlegg. Hvilke erfaringer har vi så 
langt? Hvilke løsninger har vi? 
 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Vedtak utformes i hovedstyret.  
 
 
56/20 Sommeridrettskole 
Sommeridrettsskole. Arrangeres også i år av idrettslaget. Informasjon  om tilskudd. 
Gjensidigestiftelsen. Hva betyr det at Sommeridrettsskolen budsjetteres som et nullprosjekt da 
prosjektet også kan gi overskudd? Minoritet og funkis.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Utformes i møte. 
 
 
57/20 Eventuelt 

1. Sak unntatt offentlighet 
 
 
 

28.05.2020 

Arild Haugen  


