
 

 

 

 

Protokoll HS-møte 

Tid: Torsdag 04.06.2020 kl. 19.00 – 23.00  

Sted: Klæbu Rådhus  

 

Tilstede: Arild Haugen, Renate T. Svinning, Kate Tømmervoll, Kristian Meland, Arild Torp, 

Linda Berg, Eva Helland, Hege Bjerkan, Jørn Erik Berg, Ingvill Lian, Jan Egil Tillereggen, 

Monica Øwre, Jesse Smith, Jørund Ulstad. 

 

 

50/20  Innkalling og saksliste  

 

Det er kommet inn en ny sak under eventuelt. Trenerkontrakter.  

 

Vedtak:  

 

Innkalling og sakliste godkjennes.   

 

 
51/20  Protokoll fra styremøte 19.05.2020  

 

Korrigering: Det var satt feil dato på protokollen fra styremøtet. Rettet fra 7 mai til 19.mai. 

Spørsmål: Hva menes med  

Det etterspørres en forklaring på følgende: Under innkommet sak «daglig leder opprettes ikke», står det 

«svares ut av ordinær sak om daglig leder». Hva betyr det? Det betyr at alle spørsmål rundt vedtaket fra 

ekstraordinært årsmøte blir besvart under behandling av ordinær sak om daglig leder.  

 

Vedtak:  

Protokoll fra styremøte 19.05.2020 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. 

 

E-sport. 

På styremøte 19.mai, fikk styrets leder mandat til å ta E-sport videre, og se på mulige løsninger.  

Det er gjort et godt og solid stykke arbeid, og på kort tid er et interim-styre oppe å går. Styrets 

leder er glad og stolt over det som er gjort.  

Det er inngått et samarbeid med ungdomsskolen og rektor går inn som en del av styret. 

Ungdomsskolen ønsker et tett samarbeid med Klæbu IL, og rektor er blant annet opptatt av 

kulturer og foreldresamarbeid.. Ungdomsskolen stiller med gratis lokaler og internett.  

Det er også tatt kontakt med Klæbu treningssenter, Team Midgard og Tiller VGS. 

 

Eva Helland: Leste meldingen som kom ut etter styremøte 19 mai, og synes det var trist at dette 

skulle skje, kunne ikke slippe det, men måtte gjøre noe med. Tok kontakt med DL og 

Ungdomsskolen, og fikk en veldig positiv tilbakemelding. Tok så kontakt med flere som ville 

bidra, og noen tok kontakt selv og ville være med på dette. 

 

Hva trenger E-sport av HS:  

- Trenger en godkjenning for å få lov til å sette i gang avdelingen og aktivitet. En positiv 

og nyskapende avdeling som lar seg kombinere med de fleste avdelingene. Krav om 

fysisk og psykisk helse, sportsplan, klubbhåndbok, retningslinjer. 

- Hva mangler? Alt. Har ikke fått e-post-tilgang, ikke leiekontrakter, har ingen ting. 

Trenger hjelp fra HS og de som sitter på dokumentasjonen 

 

Styrets leder: Det som har skjedd med E-sport siste uke er veldig positivt, men opplever også 

ting som er negativt og misliker. Dette har ingen tinge med nytt styre og nye initiativtakere å 

gjøre, det er gammelt grums som henger igjen. Daglig leder ble kontaktet av en representant for 

Trondheim kommune, hvor det er stilt spørsmål fra noen i Klæbu IL om PCer og pengene som 

ble tildelt fra Klæbu kommune sommeren 2019 og om utstyret kan overføres til andre som 

ønsker å starte opp. 

Trondheim kommune fikk høre om nye planer og stilte seg positivt til det. Nytt styre oppe å går, 

ikke lenger kritikk men det motsatt.  

Styret reagerer med skuffelse på denne henvendelsen. Utstyret som er kjøpt inn er 

KIL sin eiendom og da idrettslagets ansvar å forvalte midlene. Nytt styre skal ha mulighet til å 

bruke de midlene som finnes.  

 

Det trengs et mandat på å opprette et interimstyre, med de styremedlemmene som ble sagt.  

Eva Helland, Monica Øwre, Stian Husby, Frode Strømgren og Ronny Straum 

Det trengs også et mandat til å lage en prosjektbeskrivelse (virkosmhetsplan) for E-sport. 

Enstemmig vedtatt på begge to. 

 



 

 

Vedtak: 

E-sport får et mandat på å opprette et interimstyre, med følgende styremedlemmer: 

Eva Helland, Monica Øwre, Stian Husby, Frode Strømgren og Ronny Straum. 

E-sport får også et mandat til å lage en prosjektbeskrivelse (virksomhetsplan) for E-sport. 

 

 

Fotball:  

Har startet med fullkontakt-trening igjen. Det er noen begrensinger, men begynner å få tilnærmet 

lik normal oppstart igjen. Det ser ut som det blir oppstart av serie i august. 

Det har vært hærverk på Sørborgen. Under Corona ble det leid inn gjerder fra PCM for å kunne 

overholde smittevernskrav under trening. 21 gjerder av 40 er så ødelagt at de må kastes. Vil 

komme en stor ekstraregning.  

Spørsmål: Var det et krav om slike gjerder, eller kunne andre metoder vært tatt i bruk?  

Svar: Det var krav om fysisk sperring når det var på sitt strengeste, for fotball var leie av disse 

gjerdene beste løsning.  

Daglig Leder: Det har vært mye hærverk på banen generelt, og også ellers i Klæbu. Pratet med 

skolene. Skal forholdet på sørborgen anmeldes, eller skal de som har gjort det gis en mulighet til 

tilstå?  

Det ble en liten diskusjon rundt dette i hovedstyret og det var enighet om å gi dem en sjanse til å 

tilstå slik at de kan få veiledning på at dette ikke er grei oppførsel. Vi kan nå ungdommene 

gjennom skolene og sammen med skolen hjelpe ungdommene og ordne opp. De må skjønne at 

slik oppførsel medfører konsekvenser. Dersom dette ikke fører frem, må idrettslaget anmelde 

forholdet slik at forsikring kan utløses. 

 

Todelt vedtak på hærverk:  

1. KIL prøver å komme i kontakt med de som har utført hærverket, for å gi en sjanse til å ordne 

opp. De som føler seg skyldig bes ta kontakt med fotballavdelingen. 

2. Anmeldelse 

 

Hva gjør vi neste gang? Skal det utarbeides en standard? det får vi heller ta neste gang det skjer 

noe. 

 

11er bane:  

Hovedstyret må så fort som mulig ta stilling til om vi skal ta over banen (kjøpe) og også kjøpe 

traktor.  

Granulat haster, banen blir fortere ødelagt når den står slik den gjør. Brende svarer ikke, 

Trondheim kommune skal tre inn i Klæbu kommune sine avtaler. 

 

Treningstid: 



 

 

Håndball tar ikke kontakt med fotball som er i sesong. Håndball legger treningstid i kollisjon 

med fotball, dette på lagsnivå. Årskull som har fått treningstid for håndball og fotball samtidig.  

KIL må være et samlet idrettslag og må stå sammen om alt, også samarbeide om treningstid. Det 

er kommet nye tider nå i sommerfordelingen,  

Flere i styret mener det foreligger en enighet om at avdelingen skal ha en åpen dialog på dette. 

Styrets leder: tredje gangen det snakkes om. Avdelingene tar det med som en reminder. En god 

og eneste rettesnor. 

 

Gjenvollhytta:  

Har gjennomført dugnader og opprustning både innendørs og utendørs. Hytta får nå en fin 

fornying. Veldig bra innsats av dugnadsgjengene både ute og inne. dugnad inne. 

Parkeringsplassen: Jan Egil er i kontakt med Mesta, for  å jevne ut og oppruste 

parkeringsplassen. Det søkes midler for å få til dette.  

 

Ski: 

Det har ligget mye snø frem til nå, slik at de eldste utøverne har stort sett vært i trening. Trener 

på barmark nå. Utsatt oppstart til nå lørdag fra 12 år og oppover, som starter opp med middag og 

sosialt på Haugum gård.  

Styret har tatt en avgjørelse på Vassfjellet Rundt. Årets kan ikke arrangeres slik det brukes. Det 

blir nå en løsning på at alle skal få gå når de vil i løpet av august måned. Påmeldingsavgift 

betales enten på vipps eller konto.  

De som ønsker å gå på tid, blir registrert gjennom Strava.  

Nidaros sparebank stiller med en hovedpremie på 5000 kroner. I tillegg er det en premie for 

beste kvinnelig utøver og beste mannlige utøver. Disse får 1500 kroner hver. 

Årspremier blir delt ut i 2021. Med denne løsningen slipper man å avlyse og de som går år etter 

år, slipper å få hull i rekka si.   

 

Gledelig nyhet; Magnus Harr Lian er blitt tatt ut på kretslaget., oppfordres av daglig leder til å 

søke på idrettstipend gjennom trøndelag idrettskrets.  

 

O-avd: 

All aktivitet går etter planen. O kvelder på mandager, det er gjort noen endringer for å 

opprettholde krav om smittevern. Det brukes ikke brikker lenger, må skrive på lapper – ellers alt 

etter plan. Ingen apper pr i dag. Idrettsskole, har hatt 4 kvelder en igjen. 16 unger, 4 kvelder til 

høsten. 

 

Badminton:  

Treningen bærer preg av restriksjoner. Avdelingen er delt opp i hvem som kan komme når, ikke 

veldig stor oppslutning. En del barn som ikke fikk ta i ballen tidligere, nå er det myket opp mer 

for barn og unge til normalt spill. Flere som venter til høsten. Godt å komme i gang igjen.  



 

 

 

Funkis: 

Ikke startet organisert aktivitet, men skal ha sommeravslutning på søndag. Jobber med mye 

spennende til høsten.  

 

Håndball: 

Ikke tilstede under avdelingsrunden. 

 

Daglig leder: 

 

Oppstart idrettsskole:  

Kommer med et forslag om at alle barn som starter opp idrettsskolen skal få hver sin 

drikkeflaske, eller andre KIL produkter (hårbånd, fingervotter e.l.) når de starter på idrettsskolen 

pluss en håndbok med informasjon til foreldrene. 

Orientering: har som tradisjon å la alle få en liten gave når de har gjennomført idrettsskolen, 

(minikompass pluss kart-lomme). Sesongen avsluttes med et premieløp som en gulrot for å 

fullføre sesongen.  

DL: Det kan være opp til hver enkelt avdeling når de velger å gi dette. Avdelingene snakker 

sammen slik at ikke alle avdelinger gir det samme og samme barn sitter igjen med mange av 

samme ting. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Grasrotmidler:  

Kommet en jevn økning i antall grasrotgivere etter at det er opplyst at det øremerkes idrettens 

hus. Oppfordrer avdelingene til igjen å oppfordre sine medlemmer til å bli grasrotgivere.  

 

Midler:  

Det er søkt om midler til sommeridrettsskolen, gjennom Gjensidigestiftelsen for å kunne tilby 

gratis sommeridrettsskole. Det er allerede kommet inn 20.000 fra Trondheim kommune, og 

50.000 fra Nidaros Sparebank. 

61 % av LAM midlene er kommet inn, og disse vil bli fordelt ut til avdelingene i løpet av neste 

uke.  

Midler fra krisepakke 1 er kommet inn og fordelt ut til de avdelingene som kunne søke. Her ble 

det utbetalt 100% dekning. 

Søknadskjema for krisepakke 2 har ikke kommet enda, her får man dekket opp til 80% av tap. 

 

Styrets leder: det har vært en svært positiv utvikling og økning i økonomien til KIL etter at det 

ble en daglig leder og administrasjon. Som kun frivillig har man ikke en sjans til å følge opp så 

godt som en administrasjon har, da det er en tidkrevende jobb og mye foregår på dagtid. Det 



 

 

ligger mye jobb bak den positive fremgangen, og det er utenkelig med en daglig leder i mindre 

enn 100% stilling, pluss flere ansatte fremover.  

Daglig leder har vært i kontakt med revisor. KIL ligger i en meget god pluss og kommer godt ut 

av Corona.  

KIL har nå 2 cash back-avtaler: Elektro Trøndelag (7000 i første runde og 14.000 i andre runde) 

og Maling 1000 (10 % rabatt hos maling 1000 i tillegg). 

 

Svømmehall: 

Svømmeavdelingen har fått tid i Husebybadet, i et samarbeid med Vestbyen.  

Det jobbes for å få fylt bassenget i Klæbu, og det ligger et politisk innspill inne.   

 

Trondheim kommune: 

Mye jobb inn mot kommunen som må på plass i løpet av sommeren: 

- Tilsynsvakt 

- Info på TV-skjermer og garderobefordeling i hallene 

- Sørborgen kunstgress 

- Svømmehall 

Trondheim kommune vil oss vel og ser på oss som seriøse.  

 

E-post kontoer: 

Blir flyttet i løpet av uken. Alle som har kontoer må inn å sjekke.  

Det er flere som ikke fikk gamle e-postadresser til å fungere, men når alt er oppe å gå bør alle 

bruke kil sine e-postadresser, hvis ikke blir man fort historieløs ved bytte av personer.  

 

Vedtak:  

 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  

Det foreligger også følgende vedtak underveis:   

E-sport:  

E-sport får et mandat på å opprette et interimstyre, med følgende styremedlemmer: 

Eva Helland, Monica Øwre, Stian Husby, Frode Strømgren og Ronny Straum. 

E-sport får også et mandat til å lage en prosjektbeskrivelse (virksomhetsplan) for E-

sport. 

Hærverk:  

1. KIL prøver å komme i kontakt med de som har utført hærverket, for å gi en sjanse til å 

ordne opp. De som føler seg skyldig bes ta kontakt med fotballavdelingen. 

2. Anmeldelse 

Oppstart idrettsskole:  



 

 

Alle barn som starter opp idrettsskolen skal få hver sin drikkeflaske, eller andre KIL 

produkter (hårbånd, fingervotter e.l.) når de starter på idrettsskolen pluss en håndbok 

med informasjon til foreldrene. 

 

 

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.  

 

Årsmøte del 1 har skap mye uro. Det er en ting som er viktig på dette årsmøtet, og det er å få 

vedtatt regnskap for å kinne søke på momskompensasjon. Dette utgjør ca. 500.000 kroner for 

KIL.  

Det er også ønskelig å vedta et budsjett , dette kan endres dersom det oppstår noe. Dette blir 

gjeldene frem til årsmøte del 2, hvor det kan være saker som griper inn i budsjett.  

Styrets leder har ønsket å få lagt inn en daglig leder på 100%, for å vise at økonomien i 

idrettslaget er god nok til å forsvare en 100% stilling. Dette kan provosere noen, men det er 

viktig å synliggjøre dette. 

 

Hovedstyret vedtok en økonomihåndbok i 2017, men den har aldri blitt vedtatt på et årsmøte.  

Økonomihåndboken legges frem i fasongen den ble vedtatt i 2017, med noen endringer på det 

som er utdatert. Dette vil være et levende dokument som HS kan endre på. 

Økonomihåndboken blir sendt ut til medlemmene via Rubic.  

 

Innspill fra Orientering: Det er uklokt å legge frem et budsjett som provoserer våre 

medlemmer, det blir som å hive bensin på bålet. Dette med tanke på å legge inn daglig leder på 

100%. Vi må vise respekt for det som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte. Dette må tas i riktig 

rekkefølge, først svare ut ekstraordinært årsmøte, så budsjett. 

Gjenvollhytta støtter dette. Vedtaket fra ekstraordinært årsmøte må svares ut på en ordentlig 

måte for vise respekt for medlemmene som stemte og også for sittende daglig leder og den 

jobben som blir lagt ned.   

Styrets leder: hensikten med å gjøre det på denne måten er å vise for årsmøtet at det går an.  

Ski: budsjett er en naturlig del av et regnskap. Varslet fra allerede under ekstraordinært årsmøte 

at daglig leder ble ansatt, arbeidsmiljøloven går inn og trumfer vedtaket. I tillegg betales det ut 

arbeidsgiveravgift. 

E-sport: Det var et vedtak i september, hvorfor har det som har tatt så lang tid å sette opp en 

behovsoversikt. 

Gjenvollhytta: Det viktigste er at vi er godt forberedt når budsjettet legges frem, viktig å legge 

frem at det gjeler sak og ikke person.  

Leder: Når vi kommer til saken daglig leder på del 2 av årsmøtet, skal det være en  godt 

forberedt sak. Det er flere årsaker til at vi har kommet dit vi er i dag. Men det viktige i dag, er å 

finne ut om det skal stå 50% eller 100% i budsjettet.  

Flere som kommer med innspill på at det er kunstig å ikke la det stå i det hele tatt. I tillegg blir 

det misvisende og bare ta ut daglig leder for budsjettet er laget ut i fra hva DL drar inn av 

inntekter. Mye av det som kommer inn, hadde ikke kommet inn uten at den jobben er blitt gjort. 

Når det gjelder vedtaket på ekstraordinært årsmøte, vil arbeidsmiljøloven overstyre vedtaket. 



 

 

Representant for skiavdelingen varslet om dette under det ekstraordinære årsmøtet. 

 

Styret stemmer over følgende alternativer: 

1. budsjett med 50%  

2. budsjett 100 % 

3. dropper budsjett 

 

Resultat: 3 stemmer  imot (Orientering, Gjenvollhytta og håndball), resten av hovedstyret var 

for.  

Vedtak:  

Budsjett legges frem for godkjenning på årsmøte del 1, med daglig leder i 50 %. 

 

Styrets leder går gjennom Regnskapet: 

 

-Hvorfor er det oppført salgsinntekter og dugnader for 2019 og ikke i 2018? Klæbu Rock og 5- 

dagsfest kommer inn her. 

 

-Gaver , tilskudd osv. : det er kommet inn 200.000 kroner fra Statens vegvesen.  

* det stilles spørsmålstegn til hva de pengene skal brukes til. Skal det gå tilbake til den arenaen 

som ble borte? Det må skilles mellom erstatning og tilskudd.  

Pengene står på hovedlaget sin konto, og bør nevnes under årsberetningen som blir gjennomgått 

på årsmøte del 2.  

 

- Kostnader: lønnskostnader: 460.000  

Spørsmålene går på hva som ligger inne i denne potten.  

Det er alle trenerer, daglig leder, administrasjon og regnskap. 

Innspill på at det ønskes en oversikt over hvor mye det går på administrasjon og hvor mye som 

går på trenere i de ulike avdelingene.  

Noen trenere utbetales det lønn til, mens andre trenere fakturerer. Det kommer alt an på 

kontrakten. I notene ligger lønnen til daglig leder.  

Daglig Leder varsler at fast lønningsdag i Klæbu IL er 10ende i hver måned.   

 

I 2018 ble det ikke utbetalt noen fordeling på bank, idrettsskole og sommeridrettsskole.  

I 2019 dobbel utbetaling til avdelingene som utgjorde ca. 500.000  

 

Revisjon: 

Gitt innstramminger. Mye riktig som er gjort. 

Kontanthåndtering; sikre dugnadshjelpere i kiosker. Skjemaer er levert i perm, skal registreres 

elektronisk i det nye systemet nå.  

Daglig leder får mandat til å samarbeide med Regnskap om å skape gode rutiner for 

kontanthåndtering.  

Det kommer inn et spørsmål på om dette ikke ligger inne i klubbhåndboka allerede. Svaret er , 

jo, men den den må revideres i forhold til ny regnskapslov.  

 

Balansen:  

Anleggsmidler: spørsmål blir svart ut av notene 



 

 

 

Varelager:  

Avdelingsvis står noen på null på 0, det er ikke reelt. Store verdier som ligger rundt omkring, 

som det ikke er foretatt varetelling på.  

Daglig leder: Det er gjort en jobb opp mot forsikring . 

 

Innspill fra Orientering: Renteinntektene har stått tilnærmet lik de siste årene, ønsker at det tas en 

samtale med banken for å se om renten kan økes, når vi har så mange penger stående på bok. 

Daglig leder: Banken støtter oss med mye penger både som sponsor, gjennom gavetildeling og 

andre ting.  

Orientering: For sponsorpengene gjør vi en jobb for å profilere dem, gavetildeling er de pliktig til 

å gi, ønsker at det sjekkes opp med banken i forhold til høyere renter.  

 

Flere styremedlemmer hadde ønsket at regnskapsfører hadde vært med på gjennomgangen av 

regnskapet. Det ønskes også å møtes for å gjennomgå revisjonsberetningen.  

 

Vedtak:  

 

Styret tok gjennomgang av årsmøtepapirene til informasjon. 

Budsjett legges frem for godkjenning på årsmøte del 1, med daglig leder i 50 %. 

 
 

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.  

 

Det er innhentet tre tilbud på grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. De tre tilbyderne 

er Rambøll, Multiconsult og DMR. Alle tilbydere oppgir priser uten mva. 

 

Rambøll, 15.11.2019 - Rambøll har bekreftet at de vedstår seg tilbudet fremdeles. 

Tilbudet består av grunnundersøkelser som er prissatt til kr. 150.000,- + geoteknisk vurdering 

som er estimert til 40- 50.000,-. Totalt ligger tilbudet på 190- 200.000,-. 

 Multiconsult, 19.05.2020. 

Tilbudet består av en vurdering av områdestabilitet samt en geoteknisk vurdering av tomta. Disse 

er prissatt til 50.000,- + 120.000,-. Totalt ligger tilbudet på 170.000,-. Det er forutsatt at det ikke 

er nødvendig med grunnundersøkelser. Det tas forbehold om det skaffes tidligere rapporter i 

området fra bla. Rambøll og at det kan bli nødvendig med grunnundersøkelser. Dette vil i så fall 

komme som et tillegg. 

 



 

 

DMR, 07.05.2020. 

Tilbudet består av grunnundersøkelser som er prissatt til 110.000,- + geoteknisk vurdering som 

er estimert til 53.000,-. Totalt ligger tilbudet på 163.000,-. 

 

Vurdering: 

Rambøll er dyrest og ligger oppunder 200.000,-. De har kjennskap til området fra før og sitter 

inne med tidligere rapporter og dokumentasjon i området. Rambøll mener at det er nødvendig 

grunnundersøkelser i tillegg til en geoteknisk vurdering. 

Multiconsult Ligger en del under i pris på 170.000,- men mener at det ikke er nødvendig med 

grunnundersøkelser. Det settes en del vilkår om opplysninger som må skaffes til veie samt at det 

kanskje kan bli nødvendig med grunnundersøkelser. 

DMR er best på pris med 163.000,-. Innholdsmessig ligner dette tilbudet mest på tilbudet til 

Rambøll da de begge har inneholder grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering. 

 

Det er flest forbehold knyttet til Multiconsult sitt tilbud. De kjenner ikke området fra før og 

mener at det ikke er nødvendig med fysiske grunnundersøkelser. Det virker også som om det er 

mest usikkerhet knyttet til dette tilbudet. Hvis det blir nødvendig med grunnundersøkelser vil 

tilbudet bli dyrest. Det foreslås derfor at dette tilbudet fra Multiconsult rangeres sist. I valget 

mellom tilbudet fra Rambøll og DMR blir spørsmålet om det er pris eller sikkerhet som som 

vektlegges mest. Hvis kunnskap til området og minst usikkerhet knyttet til uforutsette 

kostnader fremstår Rambøll å ha det beste tilbudet. Hvis pris er utslagsgivende fremstår tilbudet 

fra DMR best. Dette er et prinsipielt valg som det er naturlig å forelegge for HS å ta stilling til.  

 

 

Grunnundersøkelser:  

Det kommer inn spørsmål om de tre nevnte firmaene er de eneste som ble spurt. Leder svarer 

opp med at det er flere firma som har blitt forespurt.  

Orientering kommer synes dette flyter for mye, og ønsker at det tas kontakt med personer som 

kan dette feltet, for å komme med en anbefaling til styret. Det kommer et forslag på to personer 

som jobber med dette til daglig; Kjersti Bø og Eskil Bjørklimark. Hovedstyret blir enig om å 

forhøre seg med disse to, men poengterer at det må tas raske beslutninger på grunn av frister inn 

mot videre prosess.  

Det kommer spørsmål om hvor lang tid en byggesøknad tar, styrets leder sjekker opp dette med 

Trondheim kommune.  



 

 

Daglig leder kommer med et innspill om å opprette en tverrfaglig prosjektgruppe som har 

kompetanse innenfor det som trengs for å få bygget idrettens hus.  

 

 

Vedtak:  

Det tas kontakt med Kjersti Bø og Eskil Bjørklimark, og hører om de kan komme med en snarlig 

tilbakemelding til styret. 

Styrets leder tar kontakt med Trondheim kommune for å sjekke opp om tidsperspektiv på 

byggesøknad.  

 

 

Området Sørborgen: 

Trondheim kommune ønsket seg en gjennomgang over hva KIL ønsker ut av hele området på 

Sørborgen. AU har hatt et møte med fotball, og referat fra det møte er lagt frem for HS tidligere.  

Fotball ønsker at hovedstyret tar stilling til om KIL skal ta over eierskapet av 11er-banen. 

Hovedstyret må også ta stilling til at det er nødvendig med en ny traktor. Dersom det foreligger 

en god avtale vil det være gunstig for KIL å eie banen for å ha større handlingsrom, sikre KIL 

sine medlemmer treningstid og leie ut til andre der det er ledig tid. 

Det presiseres at det må foreligge gode avtaler med Trondheim kommune på driftstilskudd, og 

også gode avtaler dersom det viser seg at grunnen er for dårlig og må byttes ut. Det må også på 

plass avtaler i forhold til undervarmen på banen. 

Håndball kommer med innspill på at de har kommet bedre ut av hallfordeling i sommer med ny 

kommune. Idrettsrådet ser på nærmiljøprinsippet.  

E-sport: Kil må ta stilling til kostnadene. Skolene er også veldig interessert i planene for 

området, da dette vil bli et løft for skolene også.  

 

Vedtak:  

Det tas kontakt med Kjersti Bø og Eskil Bjørklimark, og hører om de kan komme med en snarlig 

tilbakemelding til styret. 

Styrets leder tar kontakt med Trondheim kommune for å sjekke opp om tidsperspektiv på 

byggesøknad.  

 

 

 

 



 

 

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? 

 

Håndball: Det skjer at det er snakk om å legge ut store summer i forbindelse med flyreiser og 

hotellopphold. Avdelingen har et kort på hovedkonto, så med god planlegging kan det være et 

alternativ.  

Daglig leder: Vet det finnes ulike avtaler i de ulike særforbundene. Avdelingen oppfordres til å 

bli flinke til å bruke disse.  

 

De ulike avdelingene har ulik opplevelse med hvor enkelt det er å bruke nytt regnskapssystem. 

Det har vært noe forsinkelser, opplevelser av å miste kontroll, mens andre opplever at det letter 

jobben for kasserer. Det savnes også pushvarsel når det kommer inn nye fakturaer til 

godkjenning. 

Daglig leder: Det nye systemet er sikkert for misbruk og underslag osv. og det er transparent. 

Under Covid 19 har det vært et stort press på regnskapsførerene og forsinkelser har oppstått. I 

tillegg er ikke alle like flink til å gå inn å sjekke og godkjenne fakturaer. Det skal være 

pushvarsel i appen.  

Håndball: Skal nå selge andelodd. Tradisjonelt har utøverne gått på døra og solgt lodd for 

kontanter og vipps. Er det mulig å motta kontanter i år?  

Daglig leder: Ja, det er mulig å motta kontanter. Det vil utarbeides innstrukser for 

kontanthåndtering. 

 

E-sport: Etter overtakelse av avdelingen er det forsøkt hentet inn en oversikt over økonomien. 

Ser at det er gjort en del innvesteringer. Finnes det retningslinjer på hvor mye avdelingsstyret 

kan bruke av penger uten tillatelse fra Hovedstyret. Kan signeres leiekontrakter uten godkjenning 

fra hovedstyret? For slik det er forstått er midlene i avdelingene også hovedlagets midler i bunn 

og grunn. 

Håndball: Avdelingen disponerer over midlene til avdelingen. 

Styrets leder: Det foreligger en økonomihåndbok med fullmakter. Dette hører til under der, og vil 

bli tatt opp når denne revideres. 

 

 

Vedtak:  

 

Styret tok informasjonen til orientering.  

 

 

56/20 Sommeridrettskole 

Sommeridrettsskole. Arrangeres også i år av idrettslaget. Informasjon  om tilskudd som det er 

søkt om og som har blitt innvilget. Gjensidigestiftelsen. Hva betyr det at Sommeridrettsskolen 

budsjetteres som et nullprosjekt da prosjektet også kan gi overskudd? Minoritet og funkis.   

 



 

 

Sommeridrettsskolen kan gjennomføres med smittevern for inntil 200 personer med deltakere og 

instruktører. Det er i år satt et rom for 150 deltakere, og det skal være et tilbud for utøvere med 

minoritetsbakgrunn og også utøvere med nedsatt funksjonsevne. Har allerede fått inn 50.000 

kroner fra Nidaros sparebank og 20.000 fra Trondheim kommune. Det er også lagt inn en søknad 

til Gjensidigestiftelsen på over 180.000 kroner.  

Avdelingene utfordres til å hente inn ungdommer til å være instruktører.  Det utbetales 350 

kroner pr dag pr. person, og ønsker å ha instruktører fra alle avdelingene. Det er en dialog med 

Trondheim kommune om haller og kunstgress i området rundt Sørborgen. Det er også en dialog i 

forhold til å få fylt svømmehallen.  

Orientering: Har tidligere hatt mellom 70 og 80 deltakere, og er skeptisk på om idrettslaget 

greier å håndtere en dobling i antall utøvere. Det har vært utfordringer med 70 til 80 deltakere 

tidligere. Ønsker Tanems-området, da Sørborgen-området er mindre egnet.  

Badminton: handler om kvaliteten på det som skal inn. Må tenke og organisere i nye baner.  

Håndball: støtter orientering. Antallet på 70 til 80 utøvere har til tider vært mye å håndtere, og 

det har vært lite voksenpersoner og ungdommer.   

E-sport: Tidligere har det ikke blitt tydelig nok kommunisert i god tid at vi trenger 

ungdommene.  

Ski: Det er gjort en helt annen jobb i forberedelsene i år.  

Daglig leder: Det skal organiseres godt, slik at det er trygt for både utøvere og foresatte. Vet at 

mange ungdommer ønsker å bidra og ha dette som en sommerjobb. Det er årsaken til at dette 

arrangementet tas opp og planlegges allerede nå. Alder på ungdommene er fra 14 år og oppover.  

Sommeridrettsskolen blir arrangert i uke 33. Det er flere avdelinger som har meldt seg allerede 

og det er et ønske om å ha fokus på nødetater en dag.  

 

 

Vedtak:  

 

 Styret tok informasjonen til orientering.  

 

 

57/20 Eventuelt 

1. Sak unntatt offentlighet 

2. Trenerkontrakter 

De er jobbet frem og er ferdige. Det er et ønske om at de sendes ut og kan signeres. Det 

er utarbeidet felles rammer, men må justeres for å passe hver avdeling.   

 

Vedtak:  

 

Leder sender ut et forslag til hovedstyret. 
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