
 

 

Innkalling til Hovedstyre-møte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 28. februar 19 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Tine Bugges Veg 3 (ved legekontoret)  

 

Saksliste: 
 

15/19 Innkalling og saksliste  

16/19 Protokoll fra styremøte 31.01.2019 

17/19 Fordeling av inntekter fra hovedsponsorer. Fordeling av sommeridrettsskolen midler 

18/19 Vipps- felles eller hver avdeling har sin? Hvordan fungerer det? 

19/19 Håndball innstiller spiller til å motta et beløp fra Olav Letingvolls fond på årsmøte 

20/19 Tilrettelagt vinteraktivitetsdag 24.02. Oppsummering 

21/19 Funkis skal arranger tilrettelagt fotballdag 15.09. Søkt om ledig halltid 

22/19 Status for Vassfjelløypa (infomøte 14.02.19) 

23/19 Det åpnes for idrettskontakt i Klæbu kommune. Renate søker 

24/19 Idrettens hus. En gruppe etableres med en primus motor. 

25/19 Møte med håndball og fotball 

26/19 Klubbhåndbok 

27/19 Tanem grus (møte md SVV 14.02.19) 

28/19 Lysløypa 

29/19 Tanemshallen-bruk 

Eventuelt 

 Klæbu, 22.02.19 

Styrets leder 
Anne-Cathrine Skaaren Moe 



  
17/19  

Har sett på regnskapet i vår avdeling. Hvorfor er ikke inntektene fra hovedsponsorene fordelt 
ut til avdelingen? I 2017 utgjorde dette kr 11 915 for Badminton. 
Samme gjelder for idrettskolemidler/sommeridrettsskole. Her har det heller ikke blitt fordelt 
noe ut til oss. I fjor fikk vi 13 887. 
 
Sommeridrettsskolen gir kr 20 000 til de avdelingene som bidro avdelingene som Ski, 
håndball, fotball, orientering og badminton. Funkis får kr 200 for bistand på disco, likt det de 
andre fikk.  
 

● Gammel ordning  
o 5000 i bunn 
o Resten til fordeling 

 
Skal alle sponsormidlene fordeles eller bare banken slik som i 2017? 
Gjelder samme fordeling som i 2017, med grunnbeløp til alle på kr 5 000 og resten fordelt 
etter medlemstall? 
Er det i så fall medlemstall fra idrettsregistreringen i april 2018 som skal brukes? 
 
Randi tar overføringene så snart hun får svar på dette. 
 

18/119 

Hei! 
Som kjent så er nå Vipps en fellesløsning eid av flere banker, blant andre oss i Eika, slik at vi 
ønsker at så mange som mulig av våre lag/organisasjoner registrerer seg i Vipps. 
Registreringen skjer i Vipps.no, og det er den som tegner jfr. Brønnøysund som kan signere 
avtalen, da med bank-id. For å registrere i Vipps så må laget ha et organisasjonsnummer.  

Randi er administrator for Vipps for Klæbu idrettslag 

  

19/19 

Olav Lettingvols fond. Jeg instiller Håndballavdelingens Karen Forseth til å motta et beløp fra 
dette fondet på årsmøte 28. mars 2019 
 
Karen Forseth er født 27. juni 2001 og er en spiller som har vært med siden laget startet opp, 
sammen med Zhandra Ørndal Bjønnes, Julienne Hoel Tche og tvillingene Majken og Kaja 
Ørndal Nervik. 
Som stamme i laget har disse spillerne blitt nr. 7 i Nordisk Mesterskap J15, nr. 3 i Petter 
Wesselcup J15, og kvalifisert seg til Bringserisluttspillet i J16, som eneste KIL lag noensinne. 
 
Karen Forseth er den jenta som aldri gruer seg til å dra på trening. Trener heller en gang for 
meget enn en for lite. Karen var også den eneste KIL spilleren som var med på BY- og 
Regionslag fra KIL. 



Hun har debutert i 2. divisjon for Sverresborg Håndball (Partner- og Prestasjonsklubb til KIL) 
denne sesongen og ligger som den 3. mestskårende spilleren i denne divisjonen 
 
 
 
20/19 
Renate har en oppsummering fra Vinteraktivitetsdagen den 24.02. 
 
Når det gjelder idrettskontakt. 
Skulle det være skrevet en ferdig søknad til styremøtet 28.2, eller skulle det være om man 
hadde et ønske om 
å søke om idrettskontakt? 
Jeg ønsker og trenger 2 idrettskontakter til Funkis 
 
Til HS-møtet: 
En liten oppsummering på hvordan vinterdagen gikk. 
 
 
 
21/19 
Funkis skal arrangere tilrettelagt fotballdag 15.september. Da er det mulig jeg trenger folk og 
ønsker å søke om klæbuhallen den dagen. 
 
Renate 
 

22/19 

Status for Vassfjelløypa (møte 14.02.19) Idrettsrådet 

 

23/19 Det åpnes for å søke om å være idrettskontakt i Klæbu kommune Idrettsrådet 

 

24/19 

Idrettens hus står som nummer 5 på prioriteringslista for spillemidler og det er høyt. Har 
kontakt med gruppen som igjen tar kontakt med personer som er god kandidat for å være 
primus motor. Tor Eivik og jeg har innhentet over 10 dokumenter fra gruppen og kommunen. 
Det har vært en krevende prosess. 

Finansieringsplanen: det er en spesiell type aktivitetshus som kan dekke finansieringen mye 
bedre. Man bygger bygget som en møteplass som er fullverdig og tilpasset for nærmiljøene 
med innhold fra tilpasninger ut i fra tidligere tegninger.  Man kan få midler som dekker inntil 
30% av kostnadene hvis vi kaller det flerbruksanlegg.  Det vil bli større sjanse for mere støtte 
hvis du kan inkludere flere idretter. Kiosk, garderober, møterom, treningsrom, skyttebane… 

25/19 



Møte mellom håndball og fotball 

26/19 

Klubbhåndbok 

 

27/19 

Tanem grus. Møte 14.02.19 

 
 
 
 
28/19 

 
Lysløypa.  
Pr i dag så er skiavdelingen ansvarlig for drift og vedlikehold av lysløypa ved Lauåsen. 
Skiavdelingen har store utgifter i forbindelse med vedlikehold av lysanlegget og trasse.  
Vi har også utfordring i forhold til forutsigbarhet for framtidig drift, da det pr i dag ikke 
finnes noen avtale mellom idrettslaget og grunneieren. (det skal finnes en gammel avtale men 
den har vi ikke klart å oppdrive)  
Grunneiere har ved flere anledninger kommet med forslag om utvikling av området for 
boligutbygging og dette vil gå på bekostning av arealet vi disponerer.  
 
Lysløypa ligger sentralt i boligområdet og benyttes til trim og rekreasjon hele året, det vil 
være synd for Klæbus befolkning hvis de skal miste denne muligheten.  
Skiavdelingen benyttet også lysløypa aktivt for sine utøvere både i forbindelse med 
barmarkstrening og skitreninger utover vinteren. Vi gjennomføres også 6-8 poengrenn 
gjennom vinterhalvåret med over 100 deltakere i alderen 0-15 år.  
 
Vi tror Klæbu på lang sikt vil være tjent med at kommunen overtar ansvaret for lysløypa og 
får på plass en langsiktig avtale med grunneierne som sikrer lysløypa, samtidig som det 
ivaretar deres interesse for boligutvikling.  
 
Se for øvrig mail fra grunneier som følger vedlagt.  
 

Hei. Etter møtet som vi hadde i skibua for to år siden så ble vi enige om at det skulle komme 

et avtaleutkast til diskusjon med tanke på å få til en avtale. Har enda ikke mottatt eller hørt 

noe om videre framdrift. Det ble også gjort en muntlig avtale om at nedre del av lysløypa 

skulle plukkes ned og kuttes ut. Ble veldig forbauset når den delen av løypa ble rustet opp 

med nye stolper i sommer. Når jeg nå snart skal begynne en prosess om eventuell utbygging 



kan jeg ikke stole på at styret i skiavdelingen er tilstrekkelig løsnings orientert og så tydelig 

mangler gjennomføringsevne. Dette medfører at bruken av min eiendom opphører fra våren 

2019. Dere får frist til 15 juli 2020 til å rydde opp. Vennligst bekreft at denne mailen er 

mottatt.  

 

 

29/19 Tanemshallen – bruk 
Flere tiltak er mulig. Har vi løsninger som vil innebære samarbeid mellom brukerne? 
 

 
 

 


