
 

 

Referat -  Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 20. juni  2019 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Tine Bugges Veg 3 (ved legekontoret)  

Saksliste: 

 
43/19 Innkalling og saksliste  

44/19 Protokoll fra styremøte 28. februar 2019 

45/19 Avdelingsrunden  

46/19 Klæbu som klubbstyrt IL 

47/19 Fra Idrettsskolen til allidrett  

48/19 Informasjon fra Sponsorgruppa 

49/19 E-sport - opprettelse av avdeling 

50/19 Tanem Grus - Statens Vegvesen 

51/19 Klubbhåndboka 

52/19 Konflikter og konflikthåndtering  

53/19 Nidaros Bank - gavefondet 

54/19 Eventuelt  

● Spond el. 
● Sommeridrettsskole 
● Ildsjel 2019 
● Treningsavgift 

Tilstede: Ski, fotball, orientering, funkis, håndball, Gjenvollhytta 

Klæbu 20.06.2019 

Arild Haugen 

Referent 



43/19 Innkalling og saksliste  

VEDTAK: 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

44/19 Protokoll fra styremøte 28. februar 2019 og 4. mai 2019 

VEDTAK: 

Protokoll fra styremøte 28. februar og 4. mai 2019 godkjennes. Feil må endres! 

 

45/19 Runden 

Avdelingene informerte. Stikkordsvis: 

Orientering er i sessong: Første runde med idrettsskole, og o-kvelder. Stevne i Lauåsen, 
verdens orienteringdag, bli kjentturer i Brungmarka ogsykkeltur rundt Selbusjøen. 

Funkis har vært på Konferanse i Danmark, para-idrettsdag, trenger hjelp fra avdelingene i 
forbindelse med arrangement i september.  

Fotball har gjennomført fotballskole med 140 deltakere, vellykket vårsesong. 

Gjenvollhytta holder på med gapahuk og veg. Ras som utbedres av grunneier, bytte av 
datakort på bommen mv.  

Håndball er utafor sesong. Diskuterer halltid. Representanter i idrettsrådet, vedtekter, 
valgkomite må følges opp.  

Ski planlegger Vassfjellet rundt som har 50 årsjubileum. Gjeninnfører familiesamling til 
høsten - med familier og liten egenandel.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

46/19 Klæbu som klubbstyrt IL 

Leder viste til informasjon fra idrettsforbundet. Diskusjon i styret. Dette henger nært sammen 
med klubbhåndbok mv. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ 

VEDTAK: 

Hovedstyret vedtok å gå videre med klubbguiden.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/


 

 

47/19 Fra Idrettsskolen til allidrett  

Hege legger frem noen for og imot det at lag idretter bli helårs som grunnlag for diskusjon i 
styret. Sportmix - en egen avdeling for idrettskolen, eller skal vi ha den for 9-12 år også? 

Diskusjon i styret.  

VEDTAK: 

God diskusjon uten tydelig vedtak.  

 

48/19 Informasjon fra Sponsorgruppa 

Supporterutstyr  

Eva informerte om type supporterutstyr, salgssituasjon, paviljonger mv. Ønske om at vi er 
like på alle arenaer. Diskusjon i styret.  

Vi begynner å selge supporterutstyr. - Idrettens dag. Viser til referat. Laget forslag til 
“punch-card” . Diskusjon om prinsipper for fordeling.  

- Konsert 19 okt. - Nytt 600.000,- fra kommunen. Vi tar arrangementet. Klæbu kommunen tar 
ansvar i år. Ønske om 5 års drift. AS?  

- Hva forventer styret sponsoravdelingen skal gjøre for de, og hva skal man bidra med selv? 

- Info om Idrettens hus ved Eva. Eva hadde deltatt på idedugnad om seminarplassen.  

 

VEDTAK: 

Supporterutstyr - Hovedstyret vedtok at idrettslaget bør utforme eget utstyr og selge 
det selv.  

 Idrettens dag.  

Oktoberfest i Klæbu. Konsert 19 oktober.  

Idrettens Hus/ Seminarplassen 1 og 2. AU gis fullmakt til å gå i dialog med kommunen 
og forhandle frem en løsning om seminarplassen som kan forelegges hovedstyret for 
godkjennelse. AU gis fullmakt til å utarbeide et forslag til bygg med garderober, kiosk 
og lager som ivaretar fotball sine behov på Sørborgen.  

 

49/19 E-sport - opprettelse av avdeling 



Leder informerer om økonomi mm. Samarbeid med Klæbu treningssenter som også vil bidra 
med mental trening. E-sport vil bruke treningssenteret som sin treningsarena, medlemskap 
inngår i treningsavgiften.  

Ny avdeling må vedtas formelt i et ekstraordinært årsmøte som feks kan avholdes samtidig/ i 
forkant med neste styremøte.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og vedtar å kalle inn til ekstraordinært 
årsmøte snarest.  

 

50/19 Tanem Grus - Statens Vegvesen 

Arild informerer om status. Inngått avtale om 200.000,-.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

51/19 Klubbhåndboka 

Informasjon om status og fremdrift.  Det er laget et forslag som sendes på høring i løpet av 
sommeren for videre arbeid.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  

 

52/19 Konflikter og konflikthåndtering  

AU informerer. Opprettet en gruppe i AU som kan bistå. Vi har pågående konflikter som må 
løses nå. På sikt må vi jobbe preventivt. Rutiner om fremgangsmåte inn i klubbhåndboka.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  

 

53/19 Nidaros Bank - gavefondet 

Banken har delt ut fra Gavefondet: 

● Gjenvollhytta fikk 50.000 
● Fotballavd fikk 30.000 
● Svømming fikk 20.000 
● E-sport fikk 15.000 



VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

54/19 Eventuelt  

● Appen Spond el. - AU undersøker og kommer med tilbakemelding 
● Sommeridrettsskole - mangler mail fra Rune - sendes ut mail i dag.  
● Ildsjel 2019 - kommer forslag innen 1. august 
● Treningsavgift - flyktningetjenesten - sendes ut - til alle og fotball  
● Flere idrettskontakter - etterspørres flere idrettskontakter  
● Søppeldunker - Sponsorgruppa kjøper inn til Sørborgen/ Klæbuhallen 

 

VEDTAK: 

Hovedstyret tok sakene til orientering. 

 

 

 

 
 
 


