
 

 

Referat 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 

Tilstede alle avdelinger minus håndball og fotball 

Arild Haugen - referent  



Saksfremlegg 

 

15/19 Innkalling og saksliste  

VEDTAK: 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

16/19 Protokoll fra styremøte 31.01.2018 

VEDTAK: 

Protokoll fra styremøte 31. januar 2019 godkjennes. Protokoller sendes på e-post som 
hovedordning og legges også tilgjengelig i sky på disk som en prøveordning. 

 

17/19 Fordeling av midler fra hovedsponsorer og idrettsskolen  

Saken ble diskutert i styret. Det var enighet om å bruke samme mal/ regneark som i fjor ved 
fordeling av frie midler fra sponsorer. Vedrørende fordelingen av midler fra 
sommeridrettsskole var det enighet i styret om det i prinsippet fordeles slik som foreslått, men 
med større andel til Funkis.  

Mal sendes sammen med referatet. 

VEDTAK: 

Ved fordeling av frie sponsormidler brukes samme nøkkel som i fjor.  

AU/ John Anders utarbeider en justert fordeling av midler etter sommeridrettsskolen 
med en større andel til Funkis.  

 

18/19 Vipps  

Saken ble kort diskutert i styret 

VEDTAK: 

Regnskapsfører er administrator for Vipps for idrettslaget. AU utreder og legger frem 
sak om Vipps på lagsnivå.  

 

 

 



19/19 Ole Lettingvolds fond 

Saken ble diskutert på generelt grunnlag. Statutter regler for tildeling ble etterspurt. 
Idrettslaget innstiller til fondsstyret - Diskusjon i styret. Spiller eller lag? AU finner statutter 
og fremmer sak til neste styremøte 

VEDTAK: 

AU finner statutter og fremmer sak til neste styremøte på bakgrunn av innsendt 
søknad.  

 

20/19 Tilrettelagt vinteraktivitetsdag 24.02. Oppsummering 

Renate orienterte fra Vinteraktivitetsdagen den 24.02. Flott gjennomført arrangement. 
Refleksjon i styret om arrangementet. Kvalitet og god opplevelse for deltakere er bedre enn å 
ha et størst mulig arrangement.  

VEDTAK: 

Styret tok saken til orientering.  

 

21/19 Funkis skal arranger tilrettelagt fotballdag 15.09.  

Renate orienterte. Funkis skal arrangere tilrettelagt fotballdag 15.september. Leie av 
Klæbuhallen. Det var et ønske  om å fylle hallen/ vise frem hjelpemidler. Allidrett ble 
poengtert.  Støtte fra avdelingene er viktig.  

VEDTAK: 

Styret tok saken til orientering.  

 

22/19 Status for Vassfjelløypa 

Per Ivar fra idrettsrådet informerte. 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/vassfjelloypa/start 

VEDTAK: 

Styret tok saken til orientering.  

 

 

 

 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/vassfjelloypa/start


23/19 Søknad om idrettskontakt  

Renate informerte. Diskusjon i styret. Positiv til tiltaket. Det bør gjerne søkes om flere 
idrettskontakter til Funkis.  

VEDTAK: 

Idrettslaget søker om idrettskontakt(er). AU/ HS hjelper til å sende søknad.  

 

24/19 Idrettens hus 

Leder informerte. Tiltaket står høyt oppe på lista prioriteringslista til kommunen. Viktig å ha 
dyktige folk til å lede prosessen pva. Idrettslaget.  

VEDTAK: 

Styret tok saken til orientering.  

 

25/19 Møte med håndball og fotball 

Møte mellom håndball og fotball. Godt samarbeid mellom avdelingene er avhengig av tidlig 
informasjon om arrangementer slik at det kan tas hensyn til dette så tidlig som mulig.  

VEDTAK: 

Styret tok saken til orientering.  

 

26/19 Klubbhåndbok 

Arild informerte. Det foreligger nå en kladd hvor det er tatt utgangspunkt i idrettsforbundet 
sin mal. Litt diskusjon/ refleksjon om prosess og hvor den bør vedtas.  

VEDTAK: 

Det fremmes en sak på årsmøtet om at idrettslaget skal ha en klubbhåndbok som 
vedlikeholdes og endres av hovedstyret.  

 

27/19 Tanem grus 

Arild informerte om status og møte med Statens Vegvesen. Diskusjon i styret. Det ble stilt 
spørsmål om hvorfor ble det ikke satt rekkefølgebestemmelse på da første etappe av vegen ble 
vedtatt. Saken var på høring.  

VEDTAK: 

Styret tok saken til orientering.  



 

28/19 Lysløypa 

Skiavdelinga informerte om saken. Diskusjon i styret hvor det også kom frem 
faktaopplysninger. Status nå er at vi ikke finner avtalen. Gjelder området Gjellien. Avtale er 
inngått tidlig 2000. Var  ønske om 40 års varighet, men gjaldt for 25 år. Reidar Ansnes hadde 
kontakt med grunneier. Kombinert anlegg for tippemidler.  

VEDTAK: 

AU/ Arild tar kontakt med kommunen mht. hvordan situasjonen kan løses og for å 
prøve å finne kopier av inngåtte avtaler.  

 

29/19 Tanemshallen – bruk 

Saken ble diskutert i styret. Problematikk, bla om rengjøring etter bruk av håndballklister. 
Hvordan er det med koordinering av aktiviteter? Klæbuhallen er kamparena for alle idretter.  

VEDTAK: 

Håndball tar dialog med innebandy mht. samarbeid/ bytte av timer. AU bistår. 

Eventuelt 

● Forberedende styremøte før årsmøte 14. mars klokka 18 - 20 

● Per Ivar - idrettsrådet fremmet et spørsmål som har vært behandlet i kommunen. Har 
Klæbu Idrettslag noe innvendinger mot at Gamle Festsal overtas av 
pensjonistforeningen? KIL hadde ingen innvendinger. 

● Oppsummering av saker. Det lages en status av pågående saker til årsmøtet  

● Forslag om å sette frister på saker som vedtas. 

● Fotball - bygge ny kiosk. Finansiering. Gjensidigestiftelsen. Sparebanken sitt 
gavefond. Det ble vedtatt at fotballaget sender søknad. 

 

 


