
 

 

Referat - 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 

 

Referent 

Arild Haugen 
 



Saksfremlegg 
 
01/19 Innkalling og saksliste  

 
VEDTAK: 
 

Innkalling og sakliste godkjennes.  
 

02/19 Protokoll fra styremøte 22.11.2018 

 
VEDTAK: 
 

Protokoll fra styremøte 22. november 2018 godkjennes.  
 
 
03/19 Valgkomiteen: Hvem er på valg? 
Rune Nervik informerte om valgkomiteens arbeide. Det er brukt skjema for tilbakemeldinger. 
AU har i 2018 i praksis vært 4 medlemmer. Følgende medlemmer av AU er på valg: 
 

● 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) 

 
Det bes om at forslag til AU må sendes til valgkomiteen.  
 
VEDTAK: 
 

Styret tok saken til orientering.  
 
 
04/19 Evaluering av sommeridrettsskolen 
John Anders informerte om erfaringer og behov for hjelp til arrangementet. Saken ble 
diskutert i styret.  
 
VEDTAK: 
 

Det ble besluttet at det også skal arrangeres sommeridrettsskole i 2019.  
 
 
 
 
 
 
 



05/19 Gjenvollhytta - løypekjøring 
Jørn Erik Berg informerte om hvordan løypekjøringa er praktisert i Klæbu. Det er ønskelig å 
til en ordning hvor det også blir en mer fast kjøring også på dagtid ut over den ordningen som 
det er pr. i dag. I Trondheim er det flere ordninger, men hovedtendendensen er mer 
kommunalt ansvar. Hvordan skal det gjøres høsten 2019 og etter kommunesammenslåinga? 
Saken ble diskutert i styret.  
 
VEDTAK: 
 

AU tar kontakt med kommunen for å få til et møte. Tema vil være løypekjøring høsten 
2019 og etter sammenslåinga med Trondheim kommune. 

 
 
06/19 Forberedelse til årsmøte 
Leder informerte. 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. 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. 
 
VEDTAK: 
 

AU legger ut datoene avdelingene har avklart for årsmøtene i Klæbuposten og 
hjemmesiden til Klæbu IL. Årsmøtepapirer sendes til leder innen  28. februar.  Det 
fastsettes kveld for gjennomgang av årsmøtepapirer og regnskap for avdelingene  
(hver for seg).  
 

 
07/19 Ny regnskapsfører 
Randi informerte om erfaringer og hvilke utfordringer som idrettslaget kan få. Det er større 
aktivitet, større ansvar og mer jobb. Overgangsordninger. Saken ble diskutert i styret.  
VEDTAK: 

 

AU - ser på saken, utreder løsninger og sørger for å få inn tilbud/løsninger som kan 
bli vurdert av styret.  

 

08/19 Tilrettelagt vinteraktivitetsdag 
Renate informerte. Det har vært litt lite respons mht. utøvere. Saken ble diskutert i styret. 
Uavhengig av hvor mange utøvere som melder seg på er det viktig å få til et godt gjennomført 
vinteraktivitetsdag. Et vellykket arrangement vil være god reklame for senere arrangement.  
VEDTAK: 
 

Styret tok saken til orientering.  
 
 



09/19 Arrangement av 5. dagsfest 
Det er sendt henvendelse om dette til kommunen. Styret diskuterte også andre muligheter for 
noe lignende arrangement.  
 
VEDTAK: 
 

Styret tok saken til orientering.  
 
10/19 Inkludering i idrettslag v/Renate  
Renate hadde innlegg/ presentasjon. Tema var inkludering av paraidrett. Er det tilbud til barn 
og unge? Store mørketall. Har vi erfaringer som kan innlemmes i klubbhåndboka? Hva med 
idrettskontakter i Klæbu. Kan søkes for støtte (kr. 10.000,-) til slike neste år. Hvordan stiller 
Aktivitetsguide. Hjelpe til å finne noen som passer. Diskusjon i styret. Hvordan komme i 
kontakt med de som trenger det mest? 
 
VEDTAK: 
 

Styret tok saken/ presentasjonen til orientering. Det var en flott presentasjon og et 
viktig arbeide på et område som trenger mer fokus. Det arbeides med å få etablert 
idrettskontakter til neste år.  
 

11/19 Kompetanseheving/utviklingskurs. Handicap konferanse i Danmark Renate 
Forespørsel om å sende Renate/ Funkis på kurs. Renate informerte om opplegg og kostnader.  
 
VEDTAK: 
 

Styret vedtok at Renate Funkis stiller på konferanse i Danmark.  
 
12/19 Info fra sponsorgruppa. Ny sponsor? 
Sponsorgruppa informerte. Det er etablert kontakt med Granmo Bolig AS som en mulig 
sponsor. Reklamerammer er opp i Klæbuhallen. Det arbeides med å få opp reklamerammer i 
Tanemshallen. Det sees på muligheter på Sørborgen kunstgress. Diskusjon i styret.  
 
VEDTAK: 
 

Styret tok saken til orientering.  
 
13/19 Prosjekt angående søvn og helse på ungdomsskolen 
Leder informerte om henvendelse fra ungdomsskolen. Vi vil bidra til samarbeid med skolen. 
Saken /samarbeidet henger også litt sammen med å få til et felles arrangement med Peterson.  
 
VEDTAK: 
 

Styret tok saken til orientering.  
 



14/19 Spillemidler til utstyr 2018 

Ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018.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.  

Søknadsfristen er 6. februar 2019. 

VEDTAK: 
 

Styret tok saken til orientering.  
 

Eventuelt:  

● Sommeridrettsskole - fordeling av midler - sak på neste møte 
● Killertrening - fortsetter 

 

Referent Arild Haugen 

 


