
 

Referat  Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 02. mai 2019 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Tine Bugges Veg 3 (ved legekontoret)  

Saksliste: 
30/19 Innkalling og saksliste  

31/19 Protokoll fra styremøte 28. februar 2019. 

32/19 Overraskelse 

33/19 Avdelingsrunden  

34/19 Informasjon fra Sponsorgruppa/ idrettens dag 

35/19 Informasjon om Fotballtenniscup 

36/19 Ny avtale med Regnskapsfører 

37/19 Vassfjellet rundt 50 ÅR 

38/19 Tilbakemeldinger - hvordan vi skal håndtere kritikk? 

39/19 Klæbu som klubbstyrt IL 

40/19 Tanem Grus - tilbud fra SVV (Statens vegvesen) 

41/19 Informasjonssaker  

1. Daglig leder 
2. Klubbhåndbok 

42/19 Eventuelt  

A. - Lauvåsen 
B. - Sal B 
C. - Kunstgresset og 7er banen 
D. - Idrettens hus 
E. - Klæbu IL - drift - representant 
F. - Aslutningskonsert 

 

Referent 

Arild Haugen 



30/19 Innkalling og saksliste  

VEDTAK: 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

31/19 Protokoll fra styremøte 28. februar 2019 og 02. mai 2019.  

Protokoll fra styremøte 28. februar vedlegges dette referatet og godkjennes på neste 
styremøte. 

VEDTAK: 

Protokoll fra styremøte 28. februar og den 2. mai 2019 godkjennes.  

 

32/19 Overraskelse - flyttet til etter eventuelt  

 

33/19 Avdelingsrunden  

Fotball - gratis fotballskole i midten av juni - dugnad neste uke - Sørborgen, rensing av banen 

Funkis - vært på Ranheim og spilt fotball og vært maskotter. Paraidrettsdag 15 sept. - Idretten 
velger ansikt - til Danmark til handikap konferanse. Fått 3 idrettskontakter. 1 er besatt. 
Trenger to personer til. 2 timer i uka, hver andre uke og inkluderingsseminar. Deles ut på 
hjemmesiden. Noen bør ha bil. 

Orientering - Grunnleggende kurs for voksne - opplæring idrettsskolen - hvordan legge ut 
info? Er i gang med aktiviteter - i gang med lavterskeltilbud o.kvelder,  5 på topp og 
turorientering  

Ski - Vassfjellet rundt - utøveravtaler 

Idrettsrådet - info - Ett Trøndelag - frafall i ungdomsidrett - sammenslåing med Trondheim - 
møte 4. september med alle idrettslag  

Gjenvollhytta - sesongen er ferdig - vaskedugnad 13 mai klokka 1800 - gapahuk med barking 
og støyping av plate (ferdig til september?)- kommer tippemidler til lysløype på Gjenvollhytta 

Svømming - avsluttet sesongen - stevne i Husebybadet  

Håndball - ferdig med sesong - jobber med tilbud til neste år - venter på halltid - god økonomi 

Badminton - cup. til Herøy og Orkanger - bra resultat - Helle Sagøy tatt seier i Uganda 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 



 

34/19 Informasjon fra Sponsorgruppa/ idrettens dag 

Sponsorgruppa informerte om: 

● Sponsor- og arrangementkonto for alle idretter. Alt av overskudd går tilbake til barn. 
Det er 100.000,- på bok til enhver tid.  

● Vinteridrettsdag 
● Sponsorer ønsker å sponse bredden. Orientering om overføringer 
● Spørsmål om retningslinjer. Sende ut avtaler til avdelingene 
● Klubbdrakter  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  

 

35/19 Informasjon om Fotballtenniscup 

Sponsorgruppa informerte. Det er innvilget 4500.- til innkjøp av 4 baner 

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

36/19 Ny avtale med Regnskapsfører 

Leder informerer om status i saken. Fått sendt over forslag til avtale. Gjennomgås av AU. 
Håndball kom med innspill om arbeidsoppgaver som de kan gjøre selv. Arbeidsflyt.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

37/19 Vassfjellet rundt 50 ÅR 

Leder informerte. Arrangør har fått tildelt 10.000 kr fra sponsorgruppa til markedsføring. 
Ønske om å få økt antall deltakere. Diskusjon i styret om dette. Er potensiale å få med mere 
ungdom og lag. 

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Skiavdelinga kommer med forslag til 
neste styremøte.  

 

38/19 Tilbakemeldinger - hvordan vi skal håndtere kritikk? 



Svømmeavdelinga informerte om et eksempel knyttet til klubbavgift. Diskusjon i styret. 
Inneholder også  

VEDTAK: 

Hva vedtok vi? 

 

39/19 Klæbu som klubbstyrt IL 

Leder holder en innledning som grunnlag for en diskusjon i styret.  

VEDTAK: 

Utsatt til neste møte. 

 

40/19 Tanem Grus - tilbud fra SVV 

Arild informerte om saken. Det privatrettslig er knyttet til festekontrakten og det 
offentligrettslige med rikspolitiske retningslinjer er knyttet til planprosessen. Det 
offentligrettslige mht. rikspolitiske retningslinjer har vært tema i møte med ordfører i uke 18. 
Statens vegvesen har fremmet et tilbud om økonomisk kompensasjon til idrettslaget knyttet til 
verdien av festekontrakten som idrettslaget hadde på banen. Tilbudet er på kr. 200.000,-.  

VEDTAK: 

Idrettslaget aksepterer en kompensasjon på kr. 200.000,- som en erstatning for 
festekontrakten som ligger på Tanem Grus.  Forholdet med rikspolitiske retningslinjer 
er en plansak som følges opp mot kommunen.  

 

41/19 Informasjonssaker  

1. Daglig leder -hvordan fordele oppgaver og lønn - mål om daglig leder på sikt - kontakt 
med Ranheim - Mål å ha på plass en daglig leder inne innen årsmøte 2021.  

2. Klubbhåndbok 

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  

 

42/19 Eventuelt 
 
A - Lauvåsen 

Ski - mangler noe dokumentasjon - fra Ramlo 



Lysløype - Gjenvollhytta på plass 

B - Sal B 

Hvilken avtale har vi? Tilbud fra Klæbu kommune i forbindelse med tidligere flytting. 
Må ha ny avtale - hvilken tidshorisont? Inntil Idrettens hus er på plass. AU  

C - Kunstgresset og 7er banen 

Kommunen ønsker at idrettslaget og idrettsrådet er enige om bruk av 7èr banen. 
Fotball - midlertidig i 10 år? Også friidrett. 

D - Idrettens hus 

Søknad går over til TK - finansiering og prosjektering står igjen - få sjekket tall - få 
oversikt over inntekter/ utgifter og dugnader 

E - Representant til Klæbu IL drift - Arild Haugen 

 

F - Avslutningskonsert i samarbeid med Klæbu kommune 

 

32/19 Overraskelse - esport 

Reidar informerte om og demonstrerte om idretten. Diskusjon i styret om tilbud til ungdom 
som det kan være vanskelig å nå gjennom andre aktiviteter samt at noen spill inneholder 
vold.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering og vedtok samtidig at de var positive til 
å opprette en ny e-sportavdeling i idrettslaget.  

 

 

Referent Arild Haugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


