
Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL

Tid: Torsdag 29.04.2021 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Rådhuset/ noen deltar digitalt

Saksliste:

44/21 Innkalling og saksliste
45/21 Protokoll fra styremøte
46/21 Runden og info fra daglig leder
47/21 Orientering - møte med Trondheim kommune
48/21 Besøk fra Trondheim Idrettsråd
49/21 Årshjul - faste saker til HS
50/21 Referat fra AU - praksis med kopi til HS
41/21 Eventuelt

Klæbu 26.04.2021

Arild Haugen
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44/21 Innkalling og saksliste
Saksansvarlig: Leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.

45/21 Protokoll fra styremøte 25.03.2021

Saksansvarlig: Leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra møte den 25.03.2021 godkjennes.

46/21 Avdelingsrunden og info fra daglig leder
Saksansvarlig: Avdelingene

Avdelingene informerer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

47/21 Orientering - møte med Trondheim kommune
Saksansvarlig: Leder/ DL

Den 22.04.2021 var det en møte mellom Klæbu Idrettslag og Trondheim kommune. Fra
idrettslaget stilte leder og daglig leder. Fra kommunen stilte kultur, nærings og idrettsdirektør,
enhetsleder for idrett og friluftsliv samt sentrale saksbehandlere.

Initiativ til møtet kom fra kommunen. Hensikten med møtet var å presentere KIL slik det er i dag
og hvordan det kan komme til å utvikle seg.  Dette vil gjøre kommunen bedre kjent med og i
stand til å vurdere hvilke behov KIL har slik at kommunen kan hjelpe til med en positiv
utvikling.

Tema i møtet dreide seg mye om:
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● Tilgang til eiendom både på Sørborgen og på Tanem
● Mulighetsstudier - Sørborgen og Tanem
● Konkrete utfordringer knyttet til samarbeid og områder

I HS-møtet blir det en gjennomgang av presentasjonen som var utarbeidet i forkant av møtet. Det
legges opp til litt refleksjon mht. planer idrettslaget har.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering,

48/21 Besøk fra Trondheim Idrettsråd
Saksansvarlig: DL

Trondheim Idrettsråd kommer på besøk. Bakgrunnen er et gjensidig ønske om å bli bedre kjent sett i
forhold til at vi er en ny bydel i storkommunen. Det vil også bli gitt informasjon om inkludering i
idrettslag, og vi kan stille spørsmål.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

49/21 Årshjul - faste saker til HS
Saksansvarlig: Leder/ DL

Til tider oppleves det fra leder sin at faste arbeidsoppgaver som styret må ta stilling til i løpet av
året drukner litt i mengden av andre saker som også må gjøres. Faste arbeidsoppgaver har gjerne
tidsfrister fordelt utover året. Det vil presenteres et enkelt oppsett om hvordan dette kan gjøres.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret ber om at DL/ AU utarbeider et årshjul som ivaretar terminvise oppgaver
som HS har i løpet av året. Årshjulet brukes til å planlegge HS sine møter.

50/21 Referat fra AU - praksis med kopi til HS
Saksansvarlig:  Leder / AU

Det har vært fokus på å knytte arbeidet i AU nærmere sammen med HS og de mandat/
arbeidsoppgaver som gis derfra. Det foreslås derfor at referat fra AU sendes som en rutine i kopi
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til HS. Innad i AU har det vært diskutert hvordan og til hvem disse referatene bør sendes til.
Referatene er offentlige og AU foreslår at referatene sendes til HS/ avdelingslederne som ved
behov bruker disse i sitt arbeide. Hvis disse referatene legges ut på hjemmeside ol. kan det fort
bli at forskjellige interessenter prøver å ta direkte kontakt med AU. Det er viktig at det er HS
som er kontaktpunkt i slike saker og at AU jobber for HS.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret vedtar at referat fra AU rutinemessig oversendes til HS sine medlemmer.

51/21 Eventuelt

Klæbu 26.04.2021
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