
 

 

Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 21. november 2019 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Tine Bugges Veg 3 (ved legekontoret)  

Saksliste: 

 

 
68/19 Innkalling og saksliste  

69/19 Protokoll fra styremøte 11. september 2019  

70/19 Avdelingsrunden  

71/19 Daglig Leder - informasjon  

72/19 Sørborgen/garderobebygget  

73/19 Sponsorsaker - trykk og logo  

74/19 Hoopit - visning av system for organisering og informasjon  

75/19   Midlertidige lokaler - 2020 

76/19   Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 

77/19   Eventuelt 

 

 

 

 

 

Klæbu 04/09.2019 

Arild Haugen 

 



68/19 Innkalling og saksliste  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

69/19 Protokoll fra styremøte 20. juni 2019  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Protokoll fra styremøte 11. september 2019  godkjennes.  

 

70/19 Avdelingsrunden 

Avdelingene informerer. Vi prøver å holde oss til 2 min fra hver avdeling med tillegg hvis det 
blir diskusjon spørsmål mv.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

71/19 Info fra daglig leder 

Erfaringer så langt.  

● Resultater 
● Utfordringer 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

72/19 Sørborgen/garderobebygget 

Kate og Renate informerer om status. Mye ny utvikling i løpet av kort tid. Skytterlaget er på 
banen igjen pga oppstart av utbygging på Trøåsen. Det jobbes med “plass i køen” mht. 
spillemidler og ny kommune.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Utformes i møtet. 

 

73/19 Sponsorssaker - trykk og logo 



Arild informerer. Temaet ble tatt opp på HS møte den 20.06.2019 og noen av gjenstandene 
ble også lagt. frem. I tillegg til vedtaket ga HS også en positiv tilbakemelding til produktene 
og “sett i gang” til sponsorgruppa. Bør kanskje utarbeide retningslinjer for å unngå 
misforståelser ol? 

“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.”  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.Det lages noen retningslinjer for 
utarbeiding av produkter med logo ol.  

 

74/19 Hoopit - visning av klubbsystem  

Vi har hatt store utfordringer med å få “Min Idrett” til å fungere godt nok. Det sees på 
alternative løsninger som er godkjent av idrettsforbundet. Mulig at denne tas som sak 1.  

https://www.hoopit.io/ 

https://www.hoopit.io/


FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

75/19 Midlertidige lokaler - 2020 

Kate informerer. Hvilke behov har vi. Hvilke muligheter finnes? Rådhuset.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

76/19 Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 

Arild informerer. Daglig leder. Orientering om status for tjenester idrettslaget kjøper mv. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

77/19 Eventuelt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Utformes i møtet. 

 

13.11.2019 

Arild Haugen 

 

 
 
 


