
  REFERAT HS-MØTE 23.APRIL 2020 

AU pluss alle avdelinger, minus svømming var representert. 

Et oppstartsmøte etter påske, med fokus på status pr akkurat nå, og vegen videre. 

Startet med en kort status fra alle avdelinger. 

Gjenvollhytta: 

Påska gikk veldig bra. Beredskapsplanen har fungert. Vipps fungerte bra første helga, men erfarte 

utover uka at bommen ikke kunne stå åpen, da folk ikke betalte via Vipps lengre. Gikk ut med en 

anmodning til alle om å bruke en hanske eller en gjenstand til å taste kode på betalingsautomaten 

ved bommen. Omsetningen økte betraktelig. De avdelingene som stilte som beredskapsvakter fikk 

25% av omsetningen på bom. 

Går nå mot slutten av sesongen. Satser på fine forhold i helga. Løst inn mot saksvikvollen. Styremøte i 

neste uke. 

Merker en økning i folk fra Trondheim som benytter seg av turområdene rundt Gjenvollhytta. 

 

Orientering:  

I forbindelse med påska, ble det satt ut 18 poster i marka rundt Gjenvollhytta og løypenettet der. 

Ikke hatt noen evaluering av det enda, men de tilbakemeldingene som har kommet har vært bare 

positive. Kan hende dette blir en tradisjon.  

Stor usikkerhet om hvordan sesongen fremover blir i forhold til O-kvelder og idrettsskole.  

Tur O og 5 på Topp vil bli gjennomført som normalt, og er enkelt å gjennomføre i forhold til de 

smittevernregler som foreligger nå.  

 

Fotball: 

Har hatt organiserte treninger i litt over en uke, og det har fungert veldig bra. Det er lagt ned mye 

godt arbeid i forberedelser og utarbeidelse av en plan for hvordan treninger kan og skal 

gjennomføres. Det har vært avholdt Teams-møter på nett, og ingen lag får ha treninger uten at 

trenere har vært med på møte, og fått informasjon. Informasjon er også sendt ut til alle medlemmer 

via Rubic. Banen er delt inn i 4 soner, med Franskgjerder og sperrebånd. Regelverk er utformet 

basert på retningslinjer fra myndigheter, kommune, krets og idrettsforbund.  

Styrets leder berømmer fotballavdelingen for den gode jobben som er lagt ned. Det var mange 

tanker og følelser rundt å stenge ned all aktivitet, men det er minst like utfordrende å åpne opp 

igjen. Mye spørsmål og usikkerhet. Fotballavdelingen har hatt styring med det som skjer, og dette er 

alfa og omega fremover.  



Leder i fotball deltar på alle digitale møter med fotballkretsen. Siste oppdatering er at de håper å  

komme i gang med serie 7.august. Hele vårsesongen går fløyten, og alle kamper frem til 

sommerferien er avlyst. 

 

Håndball: 

Det er så smått startet opp med treninger for de eldste lagene, ute i skogen og marka og området på 

Sørborgen. Har lånt tiltak fra fotball, men ikke hatt Teams-møter, eller gitt ut informasjon i like stor 

skala som fotball. Det er bare noen få lag som har startet opp treninger, men det var viktig å komme i 

gang for de eldste. Bruker trappa og lysløypa. Fungerer bra, men må legge ut litt mer retningslinjer, 

dersom det skal åpnes for flere lag.  

Skal melde på lag innen 1.mai for en eventuell åpning av serie til høsten. Normalt at det er et kjør på 

henting av spillere fra andre klubber i disse tider. Hørt fra trenere at det foreløpig ikke er noen 

spillere som forlater Klæbu, men har fått noen nye.  

Det planlegges med at sesongen åpner som vanlig 1.oktober, men er også forberedt på at mye av 

sesongen kan ryke. Cuper frem til 1.august er avlyst. 

Det jobbes administrativt, og har nå fått på plass en seniortrener. Målet er å  etablere seg i 3. 

divisjon, for så å rykke opp til 2.divisjon. 

Badminton:  

Har ikke noen form for aktivitet, alt er avlyst langt frem i tid. Har avsluttet sesongen og jobber 

administrativt med utstyr som skal kjøpes inn. Planlagt oppstart neste sesong er 1.september, men 

det er ikke kommet noen avklaringer fra krets og forbund rundt dette enda. Aktivitet på Facebook 

med utfordringer og treningsaktivitet som kan gjøres i hjemmet.  

Forbundet har utarbeidet en del retningslinjer for trening, men har ikke mulighet til å trene i hall i 

Trondheim kommune.  

 

Ski:  

Starter egentlig ny sesong 1.mai. Begynt jobben med planleggingen så smått, men venter på 

retningslinjer. Skikretsen skal ha et felles møte 6 mai, med alle klubber med informasjon. Skulle 

tradisjon tro satt ned en arbeidskomite for Vassfjellet rundt, men avventer hva som skjer fremover.  

 

E-sport: 

Har ikke noe aktivitet i et hele tatt. Usikkerhet rundt status og vegen videre fremover. Styrets leder 

inviterer til elektronisk møte for å lufte litt tanker. E-sport er en idrett det er mulig å få til aktivitet på 

i disse tider, så her ønskes det en snarlig avklaring.  

Funkis:  

Ingen aktivitet. Leder har Kahooten som går på facebook-kanalen «Vi har ingen å miste». Venter på 

avklaringer i forhold til å starte opp til høsten. Det er en del ekstra hensyn som må tas ved oppstart 

med tanke på denne gruppen, i forhold til tilrettelegging og forståelse rundt smittevern. Skulle 



deltatt på seriespill i tilrettelagt fotball, men her avventes det informasjon, alt avlyst så langt. Skal 

arrangere spilledag og paraidrettsdag i midten av september, men vet ikke noe her enda.  

Svømming: 

Ikke tilstede på møtet. 

 

Daglig leder informerer: 

 Jobber mye med søknader, både inn mot NIF med tanke på tap i forbindelse med Korona, 

men også andre søknader. Første krisepakke som kom fra NIF var ikke rettet mot 

breddeklubber, så her var det lite å søke på. Venter nå på neste krisepakke.    

 «Vi har ingen å miste». Gode tilbakemeldinger fra de som ser på, studio har vært mye 

opptatt nå, men har hatt noen Kahooter. Jobber med sponsorer som vil være med på 

prosjektet.  

 Har jobbet litt med et forslag på hvordan KIL kan gi noe tilbake til sine medlemmer. Legger 

frem dette for AU først.  

 

 To ting som må prioriteres:  

 

- Vedtak på geoteknisk, idrettens hus og området rundt Sørnorgen:  

Har jobbet videre med dette og ser at 100.000 kroner som det ble gitt vedtak på, ikke 

holder. Det må økes til rundt 150.000 kroner. Det er kommet innspill fra håndball med 

ønske av bruk av tomt i forbindelse med idrettens hus.  Det ønskes en rask avklaring, da 

det tar tid med byggesøknader og alt som må være på plass både med tanke på 

byggestart, men også med tanke på søknadsprosessen med tippemidler. 

Styrets leder: Skal være en kurant sak, da det ikke er veldig stort sprang fra det som var 

gitt mandat på i utgangspunktet.   

 

- Kontrakter:  

Det har kommet inn forespørsel fra regnskap, om at alle kontrakter må sendes over. Det 

er flere som skulle hatt utbetalt honorarer, og da må det foreligge kontrakter. 

Innspill fra Badminton: Trener etterlyser kontrakt. Det er bare styrets leder som kan 

skrive under. Det finnes kontrakter som kan brukes gjennom forbund, men de er ikke like 

den som skulle utformes av hovedstyret. 

Styrets leder og daglig leder tar en prat om dette fredag. 

 

Innkomne saker underveis i møtet:  

Badminton spiller inn Fakturering av treningsavgift:  

Normalt sett sendes det ut faktura to ganger i året. Vårsesongen går fra januar til mai. Det vil si at det 

ble gjennomført treninger tilnærmet en halv sesong, før alt ble stengt ned. Det er ikke snakk om å 

fakturere ut 100% (som er 500 kroner), men snakk om å fakturere f.eks 200 kroner.   

Badminton stiller spørsmål i om hva de andre avdelingene gjør med fakturering av treningsavgift for 

vårsesongen. 



Kommentar fra fotball: kommer til å fakturere ut som vanlig. Tiltakene som gjøres er såpass kostbar 

at man må få inn treningsavgifter for å ha et grunnlag for videre drift.  

Medlemsansvarlig: Forslag om å sende ut faktura, men presisere at dersom noen har utfordringer 

med å betale inn er dette forståelig, og at de bes ta kontakt for å finne løsninger.  

Daglig leder: Har vært i kontakt med andre idrettslag, og det sendes ut faktura som vanlig i disse 

dager. Det å betale kontingenter og treningsavgifter er som en del av dugnaden som de fleste blir 

med på. Det tenkes heller på løsninger for å gi noe tilbake på et senere tidspunkt i forhold til 

reduksjon på fremtidige fakturaer, eller andre løsninger.  

Styrets leder: Det er rimelig å sende ut noe og synes daglig leders forslag, var et godt forslag. 

 

Medlemsregister:  Fristen for samordnet rapportering nærmer seg, (30.april). Alle avdelinger må inn 

i Rubic å rydde opp i alle sine medlemmer. Det vil være et Webinar tirsdag 28.4 kl 21.00 med 

opplæring i Rubic og Appen Laget Mitt. Medlemsansvarlig sender ut info om påmelding. 

 

Korona:  

 Hva skjer med arrangementer fremover?  

- Sommeridrettsskolen, siste uka før skolen begynner. 

- 17.mai i Klæbuhallen er avlyst. Fotball skulle hatt kiosken i hallen. Håper å kunne søke om 

kompensasjon for tapte inntekter i pakke 2.  

 Antibac: Leder i fotball har hovedansvaret her og har kjøpt inn 20 liter Antibac. Ta kontakt 

dersom noen lag og avdelinger trenger.  

 

Vegen videre i HS utover våren. 

Her ble det diskutert hvilke saker som det må tas stilling til, og hvilke saker som må prioriteres. Det er 

stor usikkerhet fremover, og ting skjer fort. Derfor er det ingen ting som kan spikres og 

omprioritering på saker må påberegnes.  

Neste møte i HS: Digitalt, torsdag 7. mai kl. 19.00 til 21.00 

AU vil bli kalt inn til eget møte i uke 18. 

Kommende saker som det må tas stilling til:  

 Årsmøte 

- hvilken form skal det gjennomføres? 

- når skal det gjennomføres? 

 

 Hjemmeside 

- Styrets leder har sett på ulike løsninger, og vil ta en runde på dette i AU før det legges frem 

for hovedstyret. 

 

 Klæbu Rock 

- Var opprinnelig en årsmøtesak 



- Usikkerhet om det blir mulighet for å gjennomføre dette på grunn av Korona-pandemien. 

Avventer retningslinjer fra myndighetene. 

 

Arbeidsform:  

Styrets leder: Det har vært en del diskusjoner på e-post mellom HS-møtene. Leder har bevisst valgt å 

bry seg lite om det. Dersom det er noen tema som er såpass tydelig at det bør styrebehandles, bes 

det sendes inn en sak på det, slik at det blir en ordentlig behandling av saken.  Man skal være litt 

forsiktig med meningsytringer på e-poster, og det kan fort ende opp i et endeløst styremøte, og også 

konlikter. 

Styret må bli enig med seg selv hvordan vi arbeider oss imellom, og hvordan vi bringer saker videre. 

Hva skal holdes innad i styret og hva skal ut til medlemmene våre og videre ut.  

Det skal være rom for diskusjon, for å komme fram til gode vedtak. Det går på tillitt til hverandre.  

Kommentar fra ski: Mener at denne diskusjonen allerede er tatt, og har forstått det slik at det som 

blir sagt på et styremøte er taushetsbelagt, og det som nedskrives i referatet er offentlig.  

Svar fra styrets leder: Det ønskes en diskusjon på dette, slik at alle har blitt enige om det samme,  

først da kan vi sette et krav på at regler følges. Slik det er nå er det noen uklarheter rundt dette. 

 

 

 


