
 

 

Innkalling til Hovedstyre-møte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 31. januar 19 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Tine Bugges Veg 3 (ved legekontoret)  

 

Saksliste: 
 

01/19 Innkalling og saksliste  

02/19 Protokoll fra styremøte 22.11.2018 

03/19 Valgkomiteen hvem er på valg? 

04/19 Evaluering av sommeridrettsskolen 

05/19 Gjenvollhytta. Løypekjøring Gamle avtaler videreføres til Trondheim kommune. 

06/19 Forberedelser til årsmøte. Send inn regnskap snarest 

07/19 Ny regnskapsfører 

08/19 Tilrettelagt vinteraktivitetsdag i februar. Funkis, Gjenvollhytta, Ski 

09/19 Arrangement av 5. dagsfest. Hvem tar evt. ansvar? 

10/19 Møtereferat «Inkludering i idrettslag» fra 12.01. Renate 

11/19 Handicapkonferanse i Danmark. Renate 

12/19 Ny sponsor 

13/19 Prosjekt angående søvn og helse på ungdomsskolen 

14/19 Spillemidler til utstyr 2018 

Eventuelt 

  

Klæbu, 24.01.19 



Styrets leder 
Anne-Cathrine Skaaren Moe 
 

 

Saksfremlegg 
 
 
03/19 Valgkomiteen: Hvem er på valg? 
 
Valgkomiteen i Klæbu Idrettslag ber om at du/dere besvarer dette skjema så snart som mulig. På forhånd takk. 
 
Valgkomiteen Klæbu IL Årsmøte medio-/ ultimo mars 2019  
 
Valgkomiteen for Klæbu Idrettslag (KIL) består av Kenneth Fjerstad, Kjell Morten Staberg og leder Rune 
Nervik. 
Ut ifra protokollen for årsmøtet i 2018 er det valgt 5 personerer følgende personer i ArbeidsUtvalget (AU) 
 
Leder: Anne Cathrine Skaaren Moe 2018 - 2019 (På valg) 
Nestleder: Kurt Are Lund (trakk seg etter gjennomført valg) 2018 - 2020 (På valg) 
Konstituert nestleder: Kate Tømmervold 2018 - 2020 (Ikke på valg 
Medlem: John Anders Borgen 2017 - 2019 (På valg) 
Medlem: Arild Haugen 2017 - 2019 (På valg) 
 
og av disse er fire - 4 - stk. på valg, dvs. at kun konstituert Nestleder Kate Tømmervold som ikke er "valgbar". 
 
Valgkomiteeen ønsker at AU, som Klæbu Idrettslags (KIL) øverste organ skal bestå av de beste medlemmene i 
Klæbu Idrettslag med ønske om at KIL skal kunne være et visjonært og samlende som har visjoner i bla. " 
rekruttere, utvikle og beholde... " 
 
Ber om at vedlagte skjema besvares innen 17. januar 2019 
 
Sportslig hilsen 
Kenneth Fjerstad 
Kjell Morten Staberg 
Rune Nervik 
 
 
 
04/19 Evaluering av sommeridrettsskolen 
 
”Aktive barn, er glade barn” 
 
I den forbindelse kunne vi ha tenkt oss en dag eller noen timer med deres 
idrett, aktivitet. 
 
Klæbu Sparebanks Sommeridrettsskole vil i år arrangeres i Uke 33,  
fra 13. - 17. august 2018, dvs. uken før barneskolene starter,  
mandag – fredag fra kl. 09:00 - kl. 15:00 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczywGcZWJtP6QKUwj4cPWZmNv3mqSyEgeHsBzCqK0uFbsd2A/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


For å gjennomføre Sommeridrettskolen trenger vi hjelp av instruktører. 
Grunnen til at vi henvender oss til dere, er at vi ønsker å 
vite om dere har mulighet til å bidra med en eller flere instruktører i løpet av  
Sommeridrettsskolen 2018 og evt. kostnader ved dette? 
 
Det er ønskelig at vi under Klæbu Sparebanks Sommeridrettsskole 2018 får 
100 barn, deltakere, i alderen 9 - 12 år.  
Vi vil da dele deltakerne inn i grupper, på tvers av alder og kjønn. 
 
 
 
05/19 Gjenvollhytta. Løypekjøring. Gamle avtaler videreføres til Trondheim kommune 
 
Jeg vet at man i Trondheim kommune jobber for at kommunen tar et større ansvar ift. 
lysløyper (drift og vedlikehold) se vedlegg. 
Klæbu idrettsråd ønsket å komme med i denne prosessen, men det blir aktuelt først etter 
01.01.2020 for oss, var beskjeden fra Rådmannnen i Trondheim. 
 

Idrettslagenes lysløyper i marka - framtidig an... 
Jeg tar saken med inn i vårt neste møte i Fellesnemda (idrettsrådene i Trondheim/Klæbu).  
 
I utgangspunktet skal alle typer driftsavtaler videreføres inn i den nye kommunen.Slik jeg 
oppfatter det er det kanskje bare Granåsen og Bymarka som har en slik status at Trondheim 
Bydrift står for drift av løypenettet. 
Det ligger i kortene at kommunen ønsker at Trondheim bydrift tar et større ansvar for de 
andre løypene i den nye kommunen også. 
Om det blir slik det gjenstår å se. Det som er helt sikkert er at Trondheim kommune legger 
ned betydelige ressurser i anlegget i Granåsen de nærmeste årene fram mot et evt. VM. 
 
Du hører fra meg etterhvert, men Klæbu idrettsråd har fokus på dette med drift/vedlikehold 
lysløyper/skiløyper også utenfor Granåsenanlegget. 
 
Mvh 
Per Ivar Moe 
Klæbu idrettsråd 
Tlf: 917 600 17 
 
 
Den ons. 17. okt. 2018 kl. 10:19 skrev Jørn Erik Berg <Jorn.erik.berg@mataki.com>: 
Hei Per Ivar. 
Viser til brev av 18.05.2016. 
Går ut i fra at denne er gjennomgått i Klæbu Il Hovedstyre. 
Vil på vegne av Gjenvollhytta og driftselskapet gjerne ha en avklaring på denne saken. 
Når det gjelder kjøring av skispor til vinteren, så er vi avhengig av å finne en fornuftig 
løsning. 
Det må være kjørt skispor til enhver tid etter behov, og det er svært viktig at vi legger til rette 
for dette. 
Løypekjørerne kjører løyper på dugnad, og vil komme til å fortsette med dette. Det vi ønsker 
er at alle  

https://drive.google.com/a/trondheim.kommune.no/file/d/0B5yAsV0VA2ELWjR4b2VFN3Q3SmZsYVByTjN5Mm5YNE94NE13/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/trondheim.kommune.no/file/d/0B5yAsV0VA2ELWjR4b2VFN3Q3SmZsYVByTjN5Mm5YNE94NE13/view?usp=drive_web
mailto:Jorn.erik.berg@mataki.com


Som skal ut i marka på ski, skal ha kjempefine forhold hver gang. 
Når det gjelder kjøring av skispor på dagtid, så må vi ha noen som dekker dette. 
(ikke stor kostnad, men veldig bra for folkehelsa). 
Mener at dette er et kommunalt ansvar. 

Har i tillegg følgende spørsmål som må avklares : 
 
1. Hva skjer med løypekjøring fra og med 1 januar 2020? 
Her bør det ligge en avtale i forbindelse med sammenslåing av Klæbu og Trondheim. 
 
2.Hvilke ordninger blir det med kjøring av spor i lysløypa som eies av Klæbu Il 
(skiavdelinga) ? 
Det er forskjelige ordninger i Trondheim Kommune. 
 
3. Hva gjør vi med maskinparken ? 
Skal denne selges til Trondheim Bydrift? Osv 
 
4. Hvilke avtaler blir det i forhold til vei/parkering ved Gjenvollhytta? 
 
Her er det mange saker som må avklares, og jeg håper at vi kan få denne saken i gang ASAP. 
Hører fra deg 
Med vennlig hilsen 
Jørn Erik berg 
 

06/19 Forberedelse til årsmøte 

Alle avdelinger har en frist på å være ferdig med årsmøtene til 1.mars. Randi ønsker at at alle 
avdelingene avholder sine årsmøter i løpet av februar.  
Vi legger ut datoene avdelingene har avklart for årsmøtene i Klæbuposten og hjemmesiden 
til Klæbu IL. 
Husk å signerte årsregnskap og budsjett fra avdelingens styre. 
Kontrollkomiteen (Terje Sjøli) skal ha alle referater fra møtene. I tillegg årsregnskap fra KIL og 
alle avdelingene. Dette tar også tid å få sendt og godkjent, så vær tidlig ute. 
 

 

07/19 Ny regnskapsfører 

Hei. 

Nå har ikke jeg en stilling i Klæbu IL. Jeg har et oppdrag som næringsdrivende. 
Hvis dere tenker å ansette en regnskapsfører, blir vilkår og ansvarsforhold litt annerledes.  
 
Mitt arbeid kan deles i to områder: regnskap og kassererarbeid. 
 
I regnskapsoppdraget inngår følgende: 
-Organisering og bokføring av bilag hver andre måned for innrapportering av merverdiavgift. 
-For håndball føres egne lagsregnskap hver termin, for fotball føres dette 2 ganger pr år 
-Regnskapsrapportering hvert halvår som da betyr 9 avdelingsregnskap og samlet regnskap for KIL. 



-Fakturering av sponsorinntekter og dugnader for de avdelingene som dette gjelder 
-Lønnskjøring og sending av A-melding for de avdelingene som har det (svømming) 
-Registrering av budsjett for hver avdeling  
-Avstemmingsarbeid og oppsett av årsregnskap med noter for hver avdeling og samlet regnskap hvor 
interne poster er eliminert 
-Korrespondanse med revisor og ledere/kasserere om regnskapene 
-Oppfølging av medlemsregisteret i KlubbAdmin. Fakturering og oppfølging av medlemskontingent, 
idrettsskoleavgift og treningsavgift for enkelte avdelinger. 
-Idrettsrapporteringen og søknad om momskompensasjon 
 
Kassererarbeidet består hovedsakelig av postbehandling, betaling av regninger, fordeling av oppgjør 
fra iZettle hver måned og div korrespondanse (e-post).  
Noe budsjettarbeid i samråd med avdelingsstyrene. 
Jeg har pr nå betalt kassereroppdrag for hovedlaget, fotball og badminton. 
Regnskap og kassererarbeid for Gjenvollhytta har i alle år vært en dugnadsjobb. 
 
I tillegg deltar jeg på enkelte hovedstyremøter og avdelingsstyremøter med presentasjon av 
regnskapstall. 
 
Jeg tror jeg har fått med det meste nå, men bare ta kontakt hvis dere trenger mer informasjon.  
 
 
Vennlig hilsen 
Randi Storsve  
 

 

 

08/19 Tilrettelagt vinteraktivitetsdag 

Jobben nå har gått i å spre invitasjonene 😊  Jeg har vært i kontakt med skiforbund/skikrets, det er 
delt i nyhetsbrev og på facebook til paraidrettennå har gått i å spre invitasjonene 😊  Jeg har vært i 
kontakt med skiforbund/skikrets, det er delt i nyhetsbrev og på facebook til paraidretten, jeg har 
vært i kontakt med NFU og FFO (foreninger for funksjonshemmede) og autismeforeningen. 
Epelepsiforeningen skal også være varslet. Så ligger det i kalenderen til paraidrett idrettsforbundet; 
https://www.idrettsforbundet.no/paraidrett/kalender/vinteraktivitetsdag-for-utviklingshemmede-kl
abu/?fbclid=IwAR18ADYSkm-IrGCiHnKfBP__cgDzSEbg7PT4F4OfiBEkdQrlGWk-OdOHZPQ 

 
Så har jeg vært i kontakt med hjelpemiddelsentralen og hjelpemiddelfirma, i forhold til at de kan 
komme å vise frem skiaktivitetsmidler. Er ikke helt i mål her, men skal følge det opp over nyttår. 
Har ikke fått noen påmeldte enda, men håper det løsner snart 😊 
 
Burde kanskje tatt kontakt med aviser også? Vi nevnte adressavisen på møtet.  
Jeg har noen spørsmål i forbindelse med småpremier, om det er noe jeg kan spørre sponsorer om.  
Kate; er det du som kan hjelpe meg der? 
 
Renate 
 



 

09/19 Arrangement av 5. dagsfest. Hvem tar evt ansvar? 

 

10/19 Møtereferat «Inkludering i idrettslag» fra 12.01. Renate 

11/19 Kompetanseheving/utviklingskurs. Handicap konferanse i Danmark Renate 

 
Jeg mener å huske fra et tidligere HS-møte, at det var mulighet for å søke hovedlaget om å få støtte 
til å delta på kurs/konferanse. 
Nå har det dukket opp en konferanse i Danmark for handicap idrett, som ser veldig interessant ut, og 
som jeg har lyst til å delta på. 
Denne er 14-16 mai 2019 
Så da lurer jeg på jeg kan søke hovedlaget om å få dekket reise/opphold og konferanse. 
Sånn ca budsjett er: 
Fly tur/Retur 3000 kroner 
Konferanse med overnatting/kursavgift/mat 6000 kroner  
Til sammen 9000 kroner 
 
 
Jeg ble klar over den i dag, og den bør meldes på og bestilles flybilletter snart. 
 
Mvh. 
Renate Thorvaldsen Svinning 
 
 

12/19 Ny sponsor? 

Hei! 
 
Vi i Granmo Bolig AS bygger for tiden sammen med Norgeshus, ca 200 familieboliger i prosjektet 
Granmolunden i Klæbu. 
Vi synes dere gjør en fantastisk jobb for barneidrett/aktivitet generelt i Klæbu. 
Hvis vi kan bruke noe av vårt markedsbudsjett for å skape positiv blest om vårt prosjekt og samtidig 
kunne støtte arbeidet dere gjør synes vi det ville være veldig hyggelig. 
 
Fint om dere kan ta kontakt for å se på om det er noe vi kan gjøre sammen på dette feltet. 
Mvh 
 
Granmo Bolig AS 
v/ Kristoffer Formo 
 
 
13/19 Prosjekt angående søvn og helse på ungdomsskolen 

Hei, 
Vi jobber med å få bli med i en studie som ser på effekten av søvn på ungdommers helse og 
prestasjoner. Hvis vi får være med, kunne det vært spennende å samarbeide med idrettslaget 
dersom det er naturlig innenfor forsøket. Bare nevner det nå, så kommer jeg tilbake til saken om det 
blir noe av, så vi kan se på hvordan vi eventuelt kan samarbeide om dette. 



 
Vennlig hilsen 
Bjørn Helge Græsli 
Rektor/enhetsleder 
Klæbu ungdomsskole 
 
 
14/19 Spillemidler til utstyr 2018 

Til alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF 

Spillemidler til utstyr 2018 

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. 

Søknadsfristen er 6. februar 2019. 

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. 

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og 
kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for 
støtteordninger.  

 

 


