
 

PROTOKOLL HS-MØTE 29.NOVEMBER 2020 KL 18 – 21.30 

Alle avdelinger var representert med unntak av E-sport. VaravArild Torp stilte i stedet for Bente 

Skaanes fra AU. 

 

68/19 Innkalling og saksliste  

VEDTAK: 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

69/19 Protokoll fra styremøte 20. juni 2019  

VEDTAK: 

 Protokoll fra styremøte 11. september 2019  godkjennes.  

 

70/19 Avdelingsrunden 

Avdelingene informerte. 

Ski:  

Det har vært flere møter med Ulstad, Hjellien og kommunen angående utbygging i lysløpa. Det er nå 

kommet til en enighet om en avtale som alle har akseptert.  

De fleste fra skiavdelingen skal delta på treningssamling i Bruksvallarna førstkommende helg. 

Fotball: 

Avsluttet sesong med to juniorlag som kretsmestre. Det jobbes nå med å planlegge ny sesong. 

Det er utfordringer med varmen på banen, da det er oppdaget lekkasjer på varmeanlegget. 

Fotballavdelingen og kommunen jobber nå med å få rettet opp i feilen. 

Fotball ble tildelt 5.dagsfest sammen håndball, og planleggingen her er allerede i gang.  

Gjenvollhytta: 

- Har vært i kontakt med Klæbu kommune om å få tildelt midler for å videreutvikle 

løypenettet, men har fått nei. 

- Forbereder sesong 



- Jobber med samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Bydrift  om samarbeid med 

løypekjøring. Både i forhold til maskinpark og personer. Her har Jan Egil Tillereggen også vært 

med og gjort en viktig jobb. 

O-avd: 

- Ferdig med sesong og har hatt avslutning.  

- Nedgang av medlemmer på noen områder, mens oppgang i andre avdelinger. Bredt tilbud fra 

3 år til de eldre, og har folkehelse i fokus. 

- Utfordringen ligger i å holde utøvere etter idrettsskolen og videre. 

Håndball: 

- Tøff høst med dødsfall. Jobber med å finne gode løsninger i Sporstlig utvalg etter Fredriks 

bortgang. 

- Er i gang med seriekamper, Bring neste helg og miniturnering i midten av desember. 

- Høy aktivitet 

- Håndball ble tildelt 5.dagsfest sammen fotball, og planleggingen her er allerede i gang.  

 

Svømming: 

- Ikke så mye som har skjedd. Har startet opp med kurs nylig. 

- Det jobbes med booking av svømmehall inn mot Trondheim kommune. 

 

Funkis:  

- Leder har deltatt på kurs gjennom Autismeforeningen og CP-foreningen, og representert 

Funkis der 

- Fått 3 nye utøvere, og har nå utøvere fra Klæbu, Trondheim og Melhus 

- Har fått en del penger til nytt utstyr, og kjøpt inn piggkjelker og boccia og har teppecurling i 

bestilling.  

 

Badminton: 

- Akkurat gjennomført Trønderdroppen. Dette er en etablert turnering på hjemmebane i 

Klæbuhallen med mange deltakere. 

- Det er  godt oppmøte på treninger. Idrettsskole og høyere oppe i årskull. Det merkes en 

betydelig oppblomstring etter turneringer, hvor foreldre har lyst til å prøve å spille 

badminton.  

- Ca. 20 nye på idrettskolen, pluss noen fra forrige runde som har blitt med videre. 

 

Flere avdelinger nevnte at de var tildelt gaver fra Nidaros Sparebank. Alle avdelinger som søkte, ble 

tildelt penger.  

VEDTAK: 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 



 

71/19  Info fra daglig leder 

- Sponsorer: 

Alle sponsorer skal fornyes i år. Noen går over som hovedsponsor i tillegg til Nidaros 

sparebank. Dette gjelder Forseth grus. 

Fredheim og Paulsby bygg har kommet inn som ny sponsor med en avtale på 5 år 

Elektro Trøndelag kommer også inn som ny sponsor med en Cash Back-avtale på 2% 

 

- Nyhetsbrev: 

Det blir nå sendt ut nyhetsbrev til alle medlemmer. Hvor ofte dette vil komme ut er ikke 

bestemt enda. Det jobbes med å få inn en rutine på dette. Tanken er en gang i måneden, 

men må se an hvor mye som trengs å gi av informasjon inn mot ny kommune. 

 

- Møter med andre klubber 

Har vært i dialog med Ranheim og Utleira for å blant høre hvordan de har jobbet og jobber 

blant annet med medlemssystemer og tippemiddelsøknader. 

 

- Kommunen  

Her er det avholdt møter i forbindelse med kommunesamenslåing og hvordan det blir med 

ulike eksisterende avtaler og nye avtaler. Dette gjelder blant annet ski og løyper, 

grunnavtaler osv, Sørborgen Kunstgress, hallfordeling osv.  

 

- Klæbu kommune har hatt noe som heter topp 10, bli kjent med Klæbu. Dette har tidligere 

vært et samarbeid med bedriftsidretten i Klæbu.  Klæbu IL har nå fått dette fra Klæbu 

kommune. Dette inkluderer postkasser og turbøker, og kart. 

 

- Klæbu Rock 

Nidaros sparebank er med som sponsor for barne- og ungdomsarrangementet under Klæbu 

Rock 2020. Kate skal også i møter med flere mulige sponsorer. Kate presiserte at hun har 

vært i kontakt med banken av andre årsaker, og at det er banksjefen selv som har bragt dette 

på banen.  

Hele regnskapet foreligger ikke enda, da ikke alle fakturaer og billag er kommet inn. Det 

jobbes fortløpende for å få dette på plass.  

Det er viktig at noen avgjørelser må tas fort i forhold til å booke artister, hall osv. Det er 

andre frister som gjelder for booking av hall, søknader om støtteordninger osv, nå inn mot 

Trondheim kommune. Det er også viktig å handle raskt med tanke på det engasjementet som 

er blant bygdas befolkning enda. 

 

- 5 dags festen  

Daglig leder fikk en henvendelse fra total lyd, om KIL ønsket å ta over dette arrangementet i 

år. De som hadde det i fjor ønsket ikke å arrangere i år, og på grunn av god erfaring med 

Klæburocken, fikk KIL denne forespørselen.  

På grunn av kort varsel, ble de to største avdelingene spurt om dette. 

Dette er et KIL-arrangement og regnskap og slike ting skal gå gjennom hovedlaget. Kontoen 



til Klæburock brukes til dette. Det var også snakk om at en liten del av overskuddet skal inn 

på en konto for arrangement og administrasjon. 

- Paraidrettsdag (vinter)  

Funkis har fått spørsmål fra Trøndelagsidrettskrets para om å arrangere et 

skirenn/vinteraktivitetsdag. Dette skal inngå som 1 av 3 arrangemnet i en karusell sammen 

med Trondheim. Dette blir et arrangement i samarbeid med KIL og skiavdelingen. Det skal 

også forsøkes og arrangeres et vanlig skirenn denne dagen, og lage det til et 

familiearrangement for alle.  

 

- Søknadskrivekurs  

Kate og Renate har deltatt på 2 søknadsskrivekurs i høst gjennom idrettsrådet i Trondheim 

 

- Ekstraordinært årsmøte idrettsråd  

Det har vært ekstraordinørt årsmøte med sammenslåing av Trondheim og Klæbu idrettsråd. 

Per Ivar Moe ble valgt som nestleder og Margit Herje Bergrem fra Klæbu IL ble valgt inn som 

styremedlem. 

Jørund ble valgt inn i  valgkomiteen. 

 

- Utfordringer 

Etter samtaler med andre idrettslag må man påberegne noen år før ordningen med daglig 

leder er innarbeidet. Det er en bratt  læringskurve for alle.  Klubben må ha litt tålmodighet. 

Man må se på den positive utviklingen som har kommet utav dette på kort tid. 

 

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 på grunn av oppstart av utbygging på Trøåsen.  

Utbygging i Trøåsen løsner, noe som medfører at skytterlaget flyttes. Skytterlaget får 

utbetalt en betydelig erstatningssum. De har på bakgrunn av tidligere planer, henvendt seg 

til KIL og spurt om idrettens hus. Gamle planer er gjennomgått på nytt. Det er gjort et godt 

stykke arbeid i bunnen, som det nå er sett videre på.  

Det kan være utfordringer i grunnen, slik at geotekniske undersøkelser må gjøres. Her har 

det kommet inn et tilbud fra Rambøll. Det jobbes nå opp mot Klæbu kommune og 

Trondheim kommune for å få en god plass i køen med tanke på spillemidler. Det er gjort en 

del endringer å tegninger, og nye tegninger ble lagt frem. Det er mye som gjenstår enda for 

at alt skal falle på plass, og det ble bestemt at mye av desembermøtet vil bli viet til idrettens 

hus.  

Det ble besluttet at de som har jobbet med dette, skal fortsette det arbeidet slik at det kan 

leveres inn en tippemiddelsøknad. 



  



VEDTAK: 

Fordypning i desember 

Enstemmig vedtatt at søkeprosess fortsetter. 

Enstemmig vedtatt å gi fullmakt til nåværende arbeidsgruppe om å foreta de avgjørelser og 

jobb som trengs for å sikre fremdrift i tippemiddelsøknaden. 

 

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.”  



Det har kommet inn flere spørsmål om Klæbu Il har endret visjon og slagord.  

Dette er ikke tilfelle, vi har fremdeles flest mulig – lengst mulig som visjon og slagord for klubben.  

Best sammen er slagordet for supporterutstyret.  

Uklarheter og diskusjon rundt hvor presis vedtaket var.  

Det har vært noen misforståelser rundt dette, og styret er delt i meningen av hvilken informasjon 

som er gitt. Det ble sagt på styremøte før idrettens dag, at vi skulle gå for dette supporterutstyret og 

at dette skulle bestilles til idrettens dag. Nå vil resten bli solgt under minihåndballturnering i 

Klæbuhallen 7.12. Kate og Renate selger.  

Det ble også bestemt at det trykkes ikke mer enn det som allerede er trykket og blir bestilt på 

handledagen. 

Det kom opp en generell diskusjon på om tiden er inne for å bytte visjon og slagord. Dette vil følges 

opp videre på neste HS-møte. Dette ble etterfulgt av en diskusjon av hvilke rutiner og fullmakter har 

vi i HS og AU? Hvordan brukes logoer? Slagord?  

Det var enighet om at det er gjort mye bra arbeid, og at det er bedre at det er tatt steg enn at det 

ikke har skjedd noe i det hele tatt. Det er fremdeles et stykke igjen å gå, og bedre kommunikasjon er 

et av områdene det må arbeides mere med.  

Leder: Kjempepositiv at vi er i gang med dette. Ønske om et positiv vedtak. Gjort mye bra arbeid. Litt 

våken på logoer osv i fremtiden.  

Vedtak:  

Kommer tilbake med tydelige regler på hvordan logo og slagord brukes.  

Vedtak i neste HS møte, hva er veien videre for vårt slagord. Alle tenker i hver sin avdeling.  

Ikke produseres noe nytt supporterutstyr, men selg det som er bestilt. 

 

Nye kolleksjoner fra Umbro. 

DM med kolleksjon som har igjen 2 år av avtale og ny kolleksjon å reiseantrekk for 2 år ble fremlagt. 

Det ble en diskusjon å hvorfor det er 2 og 4 år som er avtalene med leverandør. Tema som miljø og 

økonomi kom opp.  

Det ble valgt ut noen klær som skal selges som reiseantrekk/fritidsantrekk. 

 VEDTAK: 

Det ble bestemt at reiseantrekk/fritidskolleksjon blir collegejakke og genser i rød, blå 
og hvit og en blå bukse. 

 

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. https://www.hoopit.io/ 

Jørn Engvik fra Hoopit ga styret en oversikt over systemet. 

https://www.hoopit.io/


Oppsummering 

- Kontroll og styring 

Det kan gis ulike tilganger slik at oppmenn, trenere, avdelingsledere, styret og 

medlemsansvarlig får ulike tilganger og rettigheter i appen. 

 

- All kommunikasjon i en kanal.  

Det er muligheter for å sende ut informasjon til enkeltpersoner, grupper, avdelinger osv.  

- Planleggingskalender 

Nå synkroniserer denne med fotballdata fra NFF. Det jobbes med å få gjort det samme med 

informasjon fra håndball.  

 

- Reduserer utgifter 

 

- Øker inntekter 

Det er enklere å få inn medlemskontingenter, treningsavgifter o.l.  

Appen er helautomatisert. Når noen melder seg inn, blir medlemskontingent automatisk 

sendt ut. Purring er også automatisert. 

Kan gå inn å redusere, slette betalingskrav for de som har lav betalingsevne. 

 

- Kompetanse 

Dette dreier seg om at det skal være enkelt å se historikken i referater, sakslister og annen 

informasjon idrettslaget legger tilgjengelig for sine medlemmer.  

 

- Kontinuitet 

At all informasjon skal være levende. Dersom det for eksempel kommer inn endring av 

treningstidspunkt eller kamptidspunkt, skal dette automatisk komme opp i appen og 

synkronisere med appen, dersom dette er ønskelig.  

 

- Hoopit ønsker at idrettslag skal ha mer tid til idretten, og mindre tid på administrasjon. 

Derfor ønsker de å tilby en samlet løsning. 

Transaksjonsfeeden for faktura trekkes automatisk – ellers er Hoopit helt gratis 

Tjenester det jobbes med å få integrert i systemet:  

Årsmøteprotokoll og Politiattester. 

Det jobbes også med en markedskanal for sponsorer 2019/2020. Klubben er med å bestemmer 

hvordan sponsorene skal kommunisere med medlemmene. E-dugnader. 

Det er ikke jobbet men tilknytning inn mot Brønnøysundregisteret enda. 

 

VEDTAK: 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

  



75/19 Midlertidige lokaler - 2020 

Kate informerer. 

I løpet av 2020 må KIL flytte alle eiendeler ut av sal B i Klæbuhallen. Det jobbes fremdeles 

med å finne alternative muligheter for oppbevaring og kontor/møtelokaler. Det er en dialog 

på gang angående rådhuset.   

Kate skal delta på brukerstyremøte i desember for å få mer informasjon fra Trondheim 

kommune. 

VEDTAK: 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. Saken følges opp videre. 

 

76/19 Oppfølging av ekstraordinært årsmøte 

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

Viktig for leder å presisere at det er mye som har skjedd i høst. Det har kommet saker kastet over 

oss, en etter en. 

Leder får inn ting utenfor og utenfra bygda, om KIL. Dette går på hvordan tonen er i mellom folk, om 

ledere, mellom ledere, på sosiale media, kommentarer osv.  

Kate ble ansatt fra ekstraordinært årsmøte som daglig leder og derfor er det arbeidsmiljøloven som 

gjelder. HS er arbeidsgiveren til daglig leder. Det er blitt fremvist kommentarer om daglig leder, som 

er trakassering og krenkende. Det er veldig viktig at når styret er arbeidsgiver, skal ting gå riktig for 

seg. HS må fremstå tydelig, og som gode eksempler. Passe på hva som sies, når ting sies, til hvem og 

hva. HS kan ta opp ting mellom avdelinger osv, men ta det opp riktig tjenesteveg. 

Det er kommet inn ulike rapporter om støy i idrettslaget mellom foreldre. Voksenbråk. Ikke 

enkelttilfeller, men overordnet. Leder har hatt flere samtaler med rektorer på skolene i Klæbu. Det 

finnes gode og dårlige årganger. Konflikter i skolen dras over i idretten og omvendt. Det er også en 

utfordring at voksne får ambisjoner for egne utøvere. Det har også vært tilfeller hvor foreldre har 

spilt inn sak til klæbuposten. 

Det er oppmann sin jobb er å være trener sin høyre hånd. Klubben skal være sjef. 

Innspill fra ski: da han spilte fotball, var det topping av lag og ulik struktur på spilletid osv.  

Han mener det bør være regler for å gi talenter rom til å blomstre , men ikke toppe , ikke hospitere 

og ikke sette ut spillere på eget lag for å ta inn de fra yngre som hospiterer opp.  

Innspill fra badminton: Vi er best sammen. Vi må backe opp hverandre og arbeide i samme retning.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 



77/19 Eventuelt 

Allidrett 

Idrettsskolen kolliderer. Nå er det flere idrettsskoletreninger som kolliderer. HS tar en runde 

på dette i neste møte slik at det tilrettelegges slik at alle har et bra tilbud. 

VEDTAK: 

Alle avdelinger innhent tider fra sine idrettsskoler, slik at det settes opp en plan for å unngå 

koliisjoner. 

 

 

 


