
 

 

Referat - Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Onsdag 11. september 2019 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Tine Bugges Veg 3 (ved legekontoret)  

Saksliste: 

 

 
56/19 Innkalling og saksliste  

57/19 Protokoll fra styremøte 20. juni 2019  

58/19 Ordfører/rådmann - Seminarplassen  

59/19 Avdelingsrunden  

60/19 Sørborgen/garderobebygget 

61/19 Høringsuttalelse Stormyra 

62/19   Tilskudd funkis  

63/19   Klæbu-rock Utsolgt 

64/19   Idrettens dag (sammendrag) 

65/19 “I samme retning” 

66/19 Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 

67/19 Eventuelt 

 

Tilstede: 

 

Klæbu 20.09.2019 

Arild Haugen 

 



56/19 Innkalling og saksliste  

Kommentar. Innkalling sendes til avdelingers mailadresse. 

VEDTAK: 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

57/19 Protokoll fra styremøte 20. juni 2019  

VEDTAK: 

Protokoll fra styremøte 20. juni 2019  godkjennes.  

 

58/19 Ordfører/rådmann - Seminarplassen  

Orientering om saken fra kommunen sin side: 

Seminarplassen 2017 – husene skulle bli solgt, men fikk ikke solgt dem. (gamle 
lærerområdet). Når hallsetheimen flyttet ble man sittende med mange kvadratmeter bygg. 
Gamle erverdige hus – 8 stk.Innbygger-initiativ i 2019. Vedtak i 2019, avventer salg av gamle 
festsal og seminarplassen. Nytt vann og avløpssystem på Seminarplassen (gamle 
guttebygget), dette følger med i kjøpet. Parkmessig oppgradering. Mye bedre parkoverflate. 
Det sikres med 500.000  for å sikre grunnmuren. Åsveien 1, oppgradering av området rundt. 
Byggene er tilårskommen. Gamle festsal – gammelt bygg, men bedre vedlikeholdt. Premisser 
for salg. Politisk:  

Pensjonistene har brukt gamle festsal mye. Ønsket at de skulle få kjøpe gamle festsal. Det 
man er opptatt av er at det koster mye å drive slike hus. Ønsket en robust eier (robust 
eierskap) Kan man se begge disse husene i sammenheng? Blir fremmet to saker i 
kommunestyret i oktober angående dette. Ønsker privat eier (lag og foreninger) , men opptatt 
av at man ikke skal ta på seg for mye. Når idrettslaget kommer på banen, tenker 
administrasjon at dette kan være løsningen. Det optimale er om man kan få til et samarbeid 
med flere og utleie. Husene er vernet. Det ytre må ikke røres. Idrettslaget kan få støtte fra 
riksantikvaren til vedlikehold og oppgradering. Det kan spres over litt tid. Tilknyttet gamle 
festsal. Det elektriske anlegget er for lite. Politisk vedtak på oppgradering av dette for 100.000 
pluss 200.000. Vederlagsfritt overdragelse 300.000 på gamle festsal. Oppgradert parkmessig 
standard 500.000  

Hvor er idrettslaget i dette: viktig å vite hva følger med av driftsutgifter? Det er bestilt en 
tettere takstrapport. En gavepakke til idrettslaget. De to byggene trenger ikke å være ett, men 
robustheten tilsier at idrettslaget skal eie begge byggene. Det er interessenter for å kjøpe å 
bygge om til leiligheter. Men det er ikke ønskelig. Uteområdet må deles av. Må sikre 
parkering. Del opp de to byggene i to gårds og bruksnummer, for å kunne selge festsal dersom 
det skulle være nødvendig. Det ble foreslått en tilbakekjøpsrett, da blir bygget liggende med 
en heftelse. Mulig dette blir fjernet. Kulturminneplanen ligger på kommunen sine sider. Lages 



ny kulturminneplan på fylket. Idrettslaget må ha dialogen med nåværende eiere. Det blir en sti 
rundt skarpsnovegen? Viktig at vi har liten tid. Det må forberedes på en ordentlig måte.  

En kjøpekontrakt må behandles politisk. Bestilt nye stoler .  

Spørsmål:  

Kan det følge med noe på guttebygget av midler?  Det er en mulighet, men det må behandles 
politisk. 3.oktober kommunestyre (24.oktober konstitueres det nye bystyret). Ting som ikke 
berører driften skal behandles i den nye kommunen. Slipper orienteringskostnader, gjør 
risikoen liten. Kan få på plass lokaliteter kjapt. Ca 80.000 i inntekter på Gamle festsal. 

Saken må være ferdig tirsdag 24.september. 

VEDTAK: 

HS tar gjennomgangen til orientering. Det avventes tilstandsrapport. AU jobber 
videre med premissene. Det arrangeres en befaring med HS på stedet. 

 

59/19 Avdelingsrunden 

Avdelingene informerte. 

FOTBALL 

Det ble orientert om utfordringer mht. oppsamling av granulat.  

SKI 

Vassfjellet rundt. Ca 900 deltakere , jubileum, bra arrangement. Store arrangement rundt i 
landet kan legges ned. Dumt vassfjellet rundt kolliderer med toppidrettsveka. Skiavdelinga på 
dombås 30 stk fra 3 år og oppover, familiesamling.  

SVØMMING 

Venter på at basseng og garderober er på plass.Ungdomsrepresentant presenteres. Sjekk med 
Robert om hva en ungdomsrepresentant gjør. Fått forespørsel fra ungdomsskolen, hvor det er 
fire elever som jobber i KIL. Ungdomsrepresentanten knyttet opp mot dem  

E-SPORT 

Handlet utstyr . Fikk noe ferdig på idrettens dag. Ventet på lokaler, kommet inn i 
seminarplassen i dag. Graves til fiber. Stor interresse, opp så stort som mulig. Opp på 
guttebygget. Klart til å dra i gang etter hvert. Starter uten kapital. Bord , og diverse. Har hatt 
styremøte. Klart til å starte. Laget påmeldingsskjema. 20 – 30 medlemmer klare allerede. 
Bitfix kan drifte pcer. Mye på plass.  

HÅNDBALL  



Snart sesongstart. Oppstartscup i helga. Mange barn med . Fra 11 til 18 år. 6 lag i finalespill 
på jentesida. Jobber frem mot sesongstart. Videreføring fra i fjor, men litt nytt i forhold til 
kiosk. 

Partneravtale med Sverresborg, mulig det ryker, for Sverresborg krever en del penger. Jenter 
som har kommet et steg lenger skal være med å spille 2.divisjon. Krever at hver spiller skal 
betale fullverdig treneravgift på 9000 kr, pluss dugnad 40.000 pluss 50.000 inn til 
Sverresborg. De har hospitant avtale med byåsen håndball. Eneste de mister er kamper i 
2.divisjon. Betydelig utgift for foreldre til spillere og av bredden til klæbu håndball. Jenter 
01/02. 

BADMINTON 

Badminton 35 år, nettopp startet sesongen. Bra oppmøte gamle og nye medlemmer. 
Treningssamling med landslagstrener. Trenerbytte. Ny hovedtrener Ole Sagøy. Helle sofie 
sagøy bronsemedalje i VM. Turneringsvirksomhet. Trønderdroppen andre helga på 
novemvber.  

FUNKIS 

Det skal arrangeres para idrettsdag til helga. Ønsker bistand til arrangementet. Orientering om 
landsturnering. 

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen fra avdelingene til orientering. 

 

60/19 Sørborgen/garderobebygget 

Kate informerer om status. Prosjektet må sees i sammenheng med Seminarplassen. Det var en 
gjennomgang av tegninger til garderobe-bygg. Diskusjon rundt om tegningene  

Fotball var ikke tilstede. De må på banen og forsvare kostnader på dobbelt garderobesett 
kontra enkelt garderobesett. Det må legges frem tegninger og informasjon angående 
tippemidler. AU/ fotball må jobbe videre med prosjektet slik at det blir mer oversiktlig.  

Grasrotmidler – kan puttes i idrettens husDisse midlene kan det økes betraktelig. 

VEDTAK: 

AU/ fotball avdelinga jobber videre med prosjektet. Konsekvenser og kostnader må 
tydeliggjøres for HS.  

 

61/19 Høringsuttalelse Stormyra 

Skiavdelinga informerte om høringsuttalelsen og løypa på stormyra. Arild, May Helen og 
Ingvild har jobbet med høringsuttalelse. Lysløypa blir kraftig berørt. Det må påregnes 



utbygging i området. Varige løsninger er viktig. Innspill fra SKI  om at planområdet må 
utvides, krav om standard på ny trase (drenert) og at løypa må få en offentlig regulering.  

Hjellien: Det er inngått en midlertidig avtale om dagens bruk i påvente av en mer langsiktig 
avtale.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

62/19   Tilskudd funkis  

Funkis informerte. Mottatt 70.000,- i tilskudd fra kommunen.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

63/19   Klæburock Utsolgt 

Kate/ Jørund informerer. Stort arrangement. 750 billetter solgt. Nye 120 billetter er lagt ut, 
halvparten av disse er solgt. Målet er å gå i null. Kristian meland skal stå for en del av maten. 
Dugnad: Avdelingene må på forhånd vite om hvilke dugnadsoppgaver som vil bli pålagt.  

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

64/19   Idrettens dag (sammendrag) 

Sammendrag. Mye folk, mange gode tilbakemeldinger. Foreldre synes det var bra med mye 
forskjellig. Ramlo sponset mat med 10.000 kroner, god inntekt. Struktureres litt mer til neste 
år. Dobler til neste år! Samarbeid med mot? Kjendiskamp på matta. Sklie, båt og andeløpet. 
Bjørnis. Mange barn som ikke hadde fått orienteringskort til sine utøvere. Lages mal til neste 
år. 

VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Veldig godt fornøyd med 
arrangementet. Mye besøkende på alle standene.  

 

65/19 “I samme retning” 

Arild informerte. Det er noe uro i avdelingene. Fellesnevner er ofte at trenere, foreldre og 
barn ikke er enige om de samme målene. Stikkord er satsing, topping, hospitering, spilletid 
hvilke arrangement skal det deltas på osv. Det kan være forskjellig praksis innad i lag, 



imellom lag, imellom årstrinn, imellom avdelinger osv. “I samme retning” er et stykke arbeid 
om hvordan foreldre og trenere skal samarbeide for barnas beste. Dette er viktig arbeid, men 
det må times riktig slik at vi ikke starter for mye på en gang nå i høst.  

Det var en kort diskusjon i HS om konflikter og hvem har det overordnede ansvaret å ta tak i 
konflikter. Nærliggende at det overordnede ansvaret ligger på avdelingsnivå. 

VEDTAK: 

HS tok saken til orientering.  

 

66/19 Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 

Arild informerte. Leder ivaretar midlertidig oppfølging iht. ekstraordinært årsmøte.  Forslag 
til avtaler mht. daglig leder mv. legges frem for neste HS- møte. Det orienteres på hvert HS- 
møte om bruk av timer.  

VEDTAK: 

HS tok saken til orientering.  

 

67/19 Eventuelt 

1. Oppmøte i HS. Andre enn medlemmer i HS inviteres på forhånd. Må fremgå av 
sakslisten. 

2. Hva forventer HS av AU? - utsatt 
3. Neste HS møte - 17. oktober (blir mulig utsatt) - vil i stor grad dreie seg om to saker.  

a. Seminarplassen/ Sørborgen 
b. Møter i HS  
c. 17 okt flyttes til senere? 

d. 21 nov 

e. 10 des 

 

 

 

 
 
 


