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Anita Dahlen og Lene Meistad fra hestesport

Referent:

Renate Thorvaldsen Svinning
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09/21 Innkalling og
saksliste

Ansvarlig/Frist

09/21 Innkalling og saksliste
10/21 Protokoll fra styremøte 28.01.2021
11/21 Runden og info fra daglig leder
12/21 Ekstraordinært årsmøte
13/21 Årsmøtet 2020
14/21 Besøk fra hestesport
15/21 Eventuelt
HS må gjøre seg opp en mening om når vi skal legge
saksliste offentlig for medlemmene våre.

Styrets leder

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

10/21 Protokoll fra
styremøte 28.01.2021

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 07.01.2021 godkjennes

11/21 Runden og info fra
daglig leder

Håndball:
Ikke tilstede under runden
Gjenvollhytta:
Usikkerhet rundt når hytta og kafeen kan åpnes igjen.
Nordmarka Rundt ble arrangert 6 og 7.feruar med 71
deltakere.

Styrets leder

Jan Erik Strøm

Haldor Grenstad

250 biler som passerte bommen i løpet av helga.
Mange som bruker marka. Hadde parkeringsvakter i
helga og kommer til å fortsette med parkeringsvakter
fremover.
I påvente av åpning av hytta, pågår det flikking og
pynting av hytta.
Økonomisk; tar inn en del på parkeringa.
Ved åpning av hytta vil det bli sprik på de som er
vaksinert og de som ikke er det i forhold til
smittevernregler. Ønsker å gå for føre var prinsipp ved
åpning.
Veldig bra med webkamera. Har planer om å sette opp
en mast med et kamera til på parkeringsplassen.

Ski:
Ingvild Harr Lian
Avlyst poengrenn 11.2 på grunn av kulde. Dette var i
utgangspunktet flyttet fra torsdag 4.2 på grunn av
kulda. Grensen for å arrangere er 15 minus for barn.
Håper det blir mildere slik at det kan arrangeres
poengrenn neste torsdag. Har planlagt å gjennomføre
poengrenn hver torsdag etter vinterferien for å ta igjen
de avlyste rennene.
Det er kommet et forlenget forbud mot å arrangere
skirenn frem til 14 februar, med unntak av toppidrett og
renn i egen klubb.
Styrets leder er satt i kontakt med Klæbu IL drift
angående løypekjøring på Lauvåsen. Klæbu IL er
største og eneste aksjonær i Klæbu IL drift.

Svømming:
Har startet opp nye svømmekurs. Mange nye utøvere
som ønsker å starte opp på treningsgruppa.

Esport:
Godt i gang med oppussing av E-sport rommet på
ungdomsskolen. Har begynt å få inn medlemmer. Er i
dialog med nye utøvere og foresatte og svarer på
spørsmål. Noe aktivitet på discord – men ikke noen
spesifikk aktivitet som er kommet i gang.
I forbindelse med oppussingen har skolen flyttet pcene over på et annet rom for å kunne bruke disse i
skoletiden. Er i dialog med skolen angående

Hilde Farbu

Eva Helland

medlemmer.

Orientering:
Årsmøte 1 mars. Har et godt samarbeid med krets om
kurs for lærere og skoler o.l når det gjelder kart osv.

Frode Bergrem

Fotball:
Mange treninger avlyses på grunn av kulde.
Kristian Meland
Veldig bekymret for banen. Det er jevnt med
minusgrader på matta, og de som passer på matta har
oppdaget kuler. Det vil komme en høy strømregning på
banen.
Årsmøtet avholdes 2.mars.
Skal avholde Tine fotballskole i juni, her er det inngått
et samarbeid med Funkis for å også ha en tilrettelagt
tilbud.
Styrets leder: Sørborgen kunstgress må passes på for
å holdes klar til vår og sommer, nesten til en hver pris.
Trondheim kommune står som eier på banen og
regninger og utfordringer med matta blir tatt med inn i
forhandlinger med kommunen med tanke på en mulig
overtakelse. Vi vil nå få en erfaring på hvordan banen
ter seg i en ekstrem periode. Tar en oppsummering
etter vinterferien å se hvordan det ligger an.

Badminton:
Innkalling til årsmøte 9.mars er sendt ut. Lite nytt på
treningsfronten. Treninger går som normalt.

Funkis:
Har ikke noe aktivitet. Det er en sårbar gruppe. Gjorde
et forsøk på å ha en uteaktivitet, men det ble for kaldt.
Ser på muligheten til å starte opp med svømming etter
vinterferien.
Renate har fått tillatelse til å svare på eposter for
Funkis når leder er ute på jobbreise og det er mange
eposter ta seg av. Styret benytter seg også av den
ekspertisen hun besitter.

Linda Våbenø
Berg

Gisle Stølen

Daglig leder:
-

Regskap
Skal ha et møte med regnskap fredag 12.2 for
en siste gjennomgang av hoved, - og
avdelingsregnskap.

-

Sponsorer
Har vært i dialog med faste sponsorer, da alle
faktureres i januar. Alle signerte en tre års
kontrakt i fjor og er nå på år 2. Noen har spurt
om det som har vært skrevet i Klæbuposten.
Alle sponsorer synes KIL gjør en god og solid
jobb, og ønsker å være med videre.

-

Bygdabadet
Ble stengt mandag + lørdag i uke 6 på grunn av
nye smittevernsregler i Trondheim kommune.

-

All-idrett.
Skal begynne påmelding og fakturering
gjennom Rubic.
Mange av avdelingene har kommet i gang med
ungdomsinstruktører. Ungdomsinstruktørene
sender inn en månedlig timeliste og får utbetalt
lønn den 10ende i hver måned.
Alle utgifter og inntekter på allidrett, går via
prosjektet allidrett.
Informasjon til instruktører og foresatte går via
avdelingene til sine trenere, lønn går via daglig
leder.

-

Rubic.
Det er gjort en ryddejobb, men det er viktig at
avdelingsledere som melder ut et medlem i sin
avdeling sender en epost med navn på utmeldt
medlem til medlem@klaebuil.no. Dette fordi
utøveren blir liggende som medlem i
hovedlaget. Det må da sjekkes ut om utøveren
er medlem i en avdeling, eller om
vedkommende skal meldes ut av hele KIL.
Nettopp vært i møte med Trøndelag
idrettskrets, hvor det ble gjort oppmerksom på
at alle idrettslag plikter å ha kun 1
medlemssystem og at all fakturering av
medlemskap, treningsavgifter, egenandeler
osv., skal foregå gjennom medlemssystemet.

Daglig leder

Daglig leder

Daglig leder,
Hege Bjerkan og
Kristian Lorås

Daglig leder/
medlemsansvarl
ig

Dersom noen avdelinger ønsker et møte for å
gå gjennom Rubic, ta kontakt så ordnes dette.
Har nylig hatt et slikt møte med Badminton og
ski.
-

Compenso
Det er ønskelig at daglig leder og Compenso
tar et lite oppfriskningskurs når det gjelder
regnskap. Det er noe usikkerhet og
misforståelser ute å går nå.
Faktura som haster sendes direkte til Karolina.
Andre fakturaer sendes til
klaebuil@mottak.unieconomy.no
Alle spørsmål rettes til daglig leder.
Det påløper ekstrautgifter på den jobben
regnskapsfører gjør, som ikke er en del av
avtalen.

Daglig leder

Vedtak:
Runden ble tatt til orientering

12/21 Ekstraordinært
årsmøte

Hvilke saker som blir tatt opp på ekstraordinært
årsmøte henger sammen med sak 14/21.
Det har kommet inn noen forslag til kandidater til
valgkomite. Dette sammenstilles og sendes ut innen
fristen.
Det etterspørres informasjon om hvilke
arbeidsoppgaver og retningslinjer som gjelder
valgkomite.
Daglig leder har svart på en epost som er sendt til alle
avdelinger med retningslinjer som er KIL sine og NIF
sine.
Styrets leder samler dette + den informasjonen som
ble sendt til tidligere valgkomite.
HS må forberede seg på at ekstraordinært årsmøte
mest sannsynlig vil bli digitalt.

13/21 Årsmøtet 2020

Saken gjelder faktum mht. gjennomføring av valg i
årsmøtet samt etterfølgende artikler og “ordet
fritt” i Klæbuposten. Valget på årsmøtet var dramatisk
og det er riktig å ta en gjennomgang samt
få skrevet ned faktum. Det er flere varianter av hva som
har skjedd i omløp.

Styrets leder

Reglene om valgbarhet står i NIFs lov kapittel 2 om
tillitsvalgte. Hvis disse reglene ikke følges
er valget ugyldig og vi har ikke lovlige valgte
medlemmer i hovedstyret.
Da valgkomiteen sin innstilling forelå den 07.12.2020
var to av de foreslåtte medlemmene ikke
valgbare iht. gjeldende regler. Hovedstyret ga styrets
leder mandat til å ta dette videre. Styrets
leder tok kontakt med valgkomitens leder både muntlig
og skriftlig og gjorde oppmerksom på
forholdene, hvem det gjaldt, hvilke regler det gjaldt og
hva som måtte på plass for at det skulle
foreligge valgbarhet begge de to foreslåtte kandidatene.
For den ene kandidaten manglet
dokumentasjon for en tidligere utbetaling fra
idrettslaget. For den andre var det det økonomiske
interesser i idrettslaget som oversteg 1 G. For begge
disse kandidatene var det mulig å bringe
forholdene i orden slik at de ville være valgbare til
årsmøtet. Den ene måtte sende inn manglende
dokumentasjon, den andre måtte søke om dispensasjon
fra idrettskretsen fra regelen om
økonomiske interesse. Tilbakemelding fra
valgkomiteen var at innstillingen skulle fremlegges
slik den var og at det ikke ville bli søkt dispensasjon.
Under årsmøtet ble disse forholdene påpekt på vegne av
hovedstyret ved Ingvild Harr Lian, som
medlem av hovedstyret for skiavd. Hun opplyste om de
faktiske forhold, uten å navngi de 2
kandidatene. Det presiseres at dette var gjort på vegne
av hovedstyret og for å unngå at det ville
bli fattet et vedtak om valg som var ugyldig. I etterkant
har dette vært tema bla. i Klæbuposten
og det har blitt fremsatt kritikk og trusler mot Ingvild
Harr Lian som privatperson. Styrets leder
ble invitert til å svare på artikkel fra Lillemo, men ga
dette svaret til Klæbuposten:
Ut over dette har jeg ingen kommentar: "Jeg har ikke
den samme oppfatning av
situasjonen som den fremstilles, men ønsker ikke å
kommentere dette ytterligere i media."
Prinsipielt mener styrets leder at slike utspill og
diskusjoner ikke hører hjemme i media og
representerer en fremgangsmåte og kultur i idrettslaget
som bør forlates, men denne artikkelen
burde vært imøtegått mht. den kritikken som ble rettet
direkte mot Ingvild Harr Lian. Styrets
leder beklager at dette ikke ble gjort.

Det stilles spørsmål om hvorfor denne teksten ble lagt
ut i forkant av hovedstyremøtet.
AU bestemte tidligere i uke 6 at innkallinger og
sakslister skal gjøres offentlig på KILs hjemmeside i
forkant av møter.
Positive tilbakemeldinger på den teksten som ble lagt
ut. Samtidig bør HS ta lærdom fra denne saken og se
på muligheter som forhindrer at dette skjer igjen.

Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
Hovedstyret ser på muligheter/ordninger slik at
lignende situasjoner ikke skjer i fremtidige årsmøter.

14/21 Besøk fra
hestesport

Bakgrunn
Saken gjelder henvendelse fra Trondheim Idrettsråd om
det er mulig å få etablert en
hestesportklubb i Klæbu som en avdeling i Klæbu
Idrettslag. Daglig leder har vært behjelpelig
med å skaffe bakgrunnsinformasjon til
saksfremstillingen. Saksframstillingen suppleres med
innlegg fra hestesport i møtet.
Fakta
Anita Dahlen er en av flere som ønsket/ønsker å starte
hestesportsklubb i Klæbu. De har et styre
på plass hvor mange har styreerfaring fra både klubb og
krets. De har fått avslag fra Norges
Rytterforbund (NRYF) og Sør-Trøndelag Rytterkrets, i
begrunnelsen heter det bl.a at det må
stimuleres til større og mer bærekraftige klubber. Fra
Idrettskretsen har det kommet en
anbefaling om å ta kontakt med Klæbu Idrettslag mht.
om hestesport kan inngå som en egen
avdeling i idrettslaget på lik linje med andre avdelinger
i idrettslaget. Hestesport har 9 grener.
Status mht. å være en avdeling i idrettslaget er
følgende:
● De har et potensielt avdelingsstyre på styre på plass.
● De representerer 200 - 250 medlemmer i alderen 5
til 19 år som vil inngå som vanlig
medlemmer i idrettslaget mht. medlemsavgift, logo på
klær mv. I praksis er dette Granly rideskole sine
medlemmer i dag. Hvis de skal konkurrere i sesongen
2021/ 2022 må de være tilknyttet en klubb. De trenger

derfor et svar / innlemmelse i idrettslaget før 1. mars
2021. Dette er årsaken for at saken
fremmes for ekstraordinært årsmøte er planlagt avholdt
den 25. februar sammen med
saken om valgkomite.
Vurdering
I tillegg til henvendelse som har kommet inn til
idrettslaget har Daglig leder har vært i kontakt
med Idrettsrådet, Trøndelag rytterkrets, vårt
regnskapsbyrå, samt det potensielle styret.
På lik linje med allerede eksisterende avdelinger vil en
avdeling for hestesport øke tilbudet til
nye og eksisterende medlemmer i idrettslaget. Det vil
også være muligheter for at hestesport kan
inngå i allidrett. En hestesportavdeling vil også kunne
tilby aktivitet til funksjonshemmede samt
også bruke hest i forbindelse med terapi/mental helse.
Hestesport kan også utvikles som et
samarbeide med feks ungdomsskolen hvor riding
inngår som en del av undervisning. Som en del
av idrettslaget kan også en hestesportavdeling utvikle et
samarbeid med travsport/ travbane i
Klæbu. Det er ønskelig å ha rekrutteringsstevner i
Klæbu.
Økonomisk vil en hestesportavdeling på lik linje med
andre avdelinger i idrettslaget representere
sin egen økonomi. Medlemsavgift vil gå inn til
idrettslaget og aktivitetsavgift går inn i
avdelingen sin økonomi og administreres av denne.
Tilbakemeldingen fra vår regnskapsfører at
hestesport, riktig drevet, generelt sett har en sunn og
bærekraftig økonomi. Det vil også være
muligheter for å opprette hestesportanlegg. Det er
allerede en stor interesse for hest i Klæbu.
Representantene for hestesporten har laget en
informativ presentasjon som legges ved som vedlegg til
referatet.
Det kom inn en del spørsmål som blant annet gikk på
økonomi og samarbeidet med stall Granly. En del av
spørsmålene ble svart ut i møtet og noen spørsmål
sendes inn skriftlig til representantene.
Det ble også stilt spørsmål om hvordan hestesporten
kan integreres med allidretten. Dette er noe som vil bli
utarbeidet underveis dersom det opprettes en ny
avdeling for hestesport i Klæbu IL.
Vedtak 1:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
Avstemning på følgende forslag til vedtak 2:
Det fremmes 2 saker sak for ekstraordinært årsmøte
25.feb. Hestesport + valgkomite.
Stemmeberettigete 14 - 8 for og 6 mot.
Vedtak 2:
Det fremmes 2 saker sak for ekstraordinært årsmøte
25.feb. Hestesport + valgkomite.

15/21 Eventuelt

Ordinært årsmøte Mot slutten av møtet kom det inn en oppdatering på
Sørborgen Kunstgress.
Det viser seg å ha vært driftsstans på varmen ut til
banen i 3 dager, og temperaturen på banen viser 11
minus. Det fryktes at tela har satt seg.
Styrets leder tar en avgjørelse i samråd med daglig
leder og de som har jobbet tettest med Sørborgen
kustgress om å gjøre det som må til for å begrense
skadene.
Det sjekkes opp med bioenergi og blir tatt en
avgjørelse på å skru på varmen på max av det som er
mulig å skaffe av strøm.
Styrets leder tar kontakt med Trondheim kommune 12
februar.
Det sjekkes også opp om det er en mulighet for å få på
plass et varslingssystem for varsler om driftsstans på
varmeanlegget.

Neste møte: 18.februar kl. 19.00,

