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57/21 Innkalling og
saksliste

VEDTAK:

Styrets leder

Innkalling og sakliste godkjennes

58/21 Protokoll fra
styremøte 20.05.2021

VEDTAK:
Protokoll fra møte den 20.05.2021 er godkjent.

Styrets Leder

59/21 Runden og info
fra daglig leder

Avdelingene informerer.

Ski
Vassfjellet rundt som står i sentrum nå. Arrangementet
«Gå i hele august» for trimklassen pågår.
Konkurranseklassen kjøres 29.august.
Gjort noen oppgraderinger i løypa

Fotball.
Høstsesongen er i gang. Skjermen er på veg opp.
Kiosken vedlikeholdes og forberedes til vann og
kloakk.
1 spiller som er tatt ut til kretslaget i J14. Har fått bra
tilsig på spillere gjennom sommeren. Trondheim
kommune ønsker å overgi banen til Klæbu IL.
Gjenvollhytta
Jobber med å avslutte dugnaden innvendig på hytta.
Mangler den historiske veggen. Litt arbeid og
utfordringer med vegen til tider. Mye nedbør, og noe av
massen forsvinner. Noe arbeid igjen på Lysløypa og
parkeringen. Det er satt opp permanent gjerde for å
sikre mot dyr. Har Jobbet mye med statuttene for
Gjenvollhytta. I utgangspunktet en dugnadshytte hvor
50 % skulle gå til avdelingen og 50% til hytta. Dette er
ikke fulgt, for mest har det meste gått tilbake til
avdelingene som
Færre folk i marka enn i fjor hvor Gullisberget lå på
lista.
Orientering
Allidrett startes opp nå. Familiearrangement hver uke,
ser igjen barn fra allidretten der.
Vært med på sommereventyret og
sommeridrettsskolen. Det organiserte er bare
halvparten av aktiviteten. 5 på topp og tur-O i tillegg.
Har også noen lengre turer.
På treningsløpene er det med noen ungdommer, ellers
er det ikke så mange ungdommer. Arrangement i
samarbeid med orkdal og gaula. Trim og familie mest,
ikke så mye trening og konkurranse.

Avdelingene og
daglig leder

E-Sport
Rommet er brukt gjennom hele sommeren på
sommereventyret og sommeridrettsskolen.
Det jobbes med Klæbu-LAN.
Treningene er startet opp denne uka. Bestilt opp noen
t-skjorter. E-sport rommet og samarbeidet mellom KIL
og ungdomsskolen blir lagt merke til i Trondheim
kommune.
Malvik IL var på befaring på E-sport rommet og ønsker
å starte opp lignende.
Badminton
Trener-møte. Trenerne ønsker å legge opp til
nivå-oppdeling kontra aldersoppdelinger. Rette en takk
til fotball, hvor en spiller ble anbefalt å ta turen innom
badminton.
Har spillere som skal delta på Ranking-turnering i
Trondheim. 2 ungdomsspillere som har meldt seg på
trener-kurs. Helle Sofie Sagøy deltar i Paralympics.
Trenerkontrakter er i orden. Krysser fingrene for at det
kan avholdes turneringer i Klæbuhallen igjen.
Håndball
320 medlemmer. Mangler noen spillere som ikke har
meldt seg inn enda. Flere lag fra andre klubber som
har trukket seg fra serie på grunn av manglende
spillere. Klæbu går andre vegen og får stadig spillere
som ønsker å starte opp igjen. 2 færre i styret etter
sommeren. Andeløpet kjøres som digital trekning.
Har en utfordring med Klæbuhallen. Dersom det skal
åpnes 1.september, må det være ferdigstillelse og
nedvasking. Lag som ønsker å være med på dugnad,
venter på utbygger. Har hatt 4 jentelag på Røros på
treningssamling. Det kan hende at Trondheim
kommune tar kontakt med KIL i forhold til overtakelse
av Klæbuhallen.
Daglig leder:
Aktiviteter i sommer. 7 uker. 69 ungdommer på
lønningslista. 350/400 unike barn. Noen utfordringer
med å få med minoritetsbarn. Litt kjedelig til de største.
De yngste burde også vært med, men det krever flere
ungdommer. Erfaringene fra i sommer blir tatt med
videre og evaluert.

Økonomisk. Finansiert med innhentede midler på ca
890.000. Overskudd på 100.000 til 150.000. Det å ha
69 ungdommer ansatt har vært veldig bra, men
utfordringen har vært å følge dem opp så mye som har
vært ønskelig. Behov for å tilknytte oss fllere voksne
med riktig kompetanse.
Høsten;
2 november kommer Anja og Gro Hammerseng-Edin
å holder foredrag i Klæbuhallen. Involvert Innebandy
og bryting, slik at disse utøverne får delta.
Håndball rigger opp og ned og tar kiosken.
Økonomi; alle avdelinger og hovedlaget har en sunn
økonomi og overskudd.
Kaffeavtale. Nidaros sponser med 1000
bambus-kopper som selges sammen med en
kaffeavtale.
AU får mandat til å iverksette en slik avtale.

VEDTAK:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.
AU får mandat til å iverksette en kaffe-avtale.

60/21 Møteplan høsten
2021

Det vises til utsendte møteinnkallinger. I den grad det
passer legges ordinære hovedstyremøter til siste
torsdag hver måned.
Det må på plass en ordning for referatskriving.
VEDTAK:
Hovedstyret vedtar prinsippet om at
hovedstyremøter som hovedregel legges til
siste torsdag hver måned.

Styrets leder får mandat til å ta saken videre i
AU, med tanke på å finne løsninger.

61/21 Forberedelser til
årsmøte

Det foreslås at årsmøte settes til 21. oktober som er
uken etter høstferien.

Hovedstyret delegerer oppgaver og er godt forberedt til
å svare på spørsmål. Går bort fra å leie inn ordstyrer,
og tar styringen selv. Må ha ny referent.
VEDTAK:
Hovedstyret gir AU i mandat til å lage opplegg
til gjennomføring av årsmøte.

62/21 Sørborgen
kunstgress

Orientering om status på arbeidet og ønske fra
Trondheim kommune. Avtalen er ikke ferdig forhandlet.
Det skal være flere møter. Det vedlegges forslag til
avtale fra Trondheim kommune.
Tilbud fra Trondheim kommune. KIL tar over
Sørborgen kunstgress for 1 krone fra 1/11. Banens tas
over banen slik den står med rettigheter og plikter i
forhold til spillemidler. Det må inngås en avtale med
skolene om bruk i skoletiden. Det jobbes med en
avtale inn mot Nidaros sparebank – som overtar
navnet på banen. Nidaros sparebank arena i 25 år
samt går inn med driftsstøtte. Det må også etableres
en festekontrakt på grunnen. Under forutsetning at det
er kontroll på kostnaden for driftsutgifter knyttet til
grunnforhold og varme vil dette være en god avtale for
KIL/ Fotball. Avtalen med Styrets leder og Daglig leder
får mandat til å utarbeide en avtale med Nidaros
sparebank.
VEDTAK:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Styrets leder, Daglig leder og fotballavdelingen
får mandat til å utarbeide og gjøre ferdig en
avtale med Nidaros sparebank.

63/21 Idrettens
gjenåpningsdag - 25.
September

Det bes om at avdelingene tenker på aktiviteter som
kan iverksettes på gjenåpningsdagen og kommer med
forslag på hovedstyremøtet. Melder vi inn
arrangementet får vi besøk av NRK helikopter mm.
Idrettslaget har mottatt coronamidler hvor noe også f
eks kan benyttes på denne dagen. Det vises til:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idr
ett-planlegger-gjenapningskampanjen-til
bake-til-idretten

Styret diskuterte gjennomføring, og prøver å få til et
enkelt opplegg og samtidig gi noe tilbake.

VEDTAK:
Idrettens gjenåpningsdag gjennomføres.
Opplegget skal være enkelt, men likevel slik at
det gir noe tilbake til de som deltar.
64/21 Klæburock/ 5
dagsfest mm

Daglig leder informerte.
Alt er booket og halvparten av billettene er solgt.
Dugnad, en forhåndsavtalt sum som utbetales i
ettertid. Juletrefest, sitte ned konsert og Rotlaus. Mulig
LAN blir en del av Klæburock. Dette er et arrangement
som eies av KIL og risikoen ligger hos KIL. Vedtaket
sier at KIL skal arrangere i 2021. Hva som skjer
etterpå diskuteres i etterkant. Komite: kristian Kate,
Renate og Tonje.
VEDTAK:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

65/21 Eventuelt

Håndball.
Retningslinjer må komme fra daglig leder og
styrets leder. Ønsker at det er likt i hele klubben, i
forhold til organisering, fastsatte ansvarsområder,
lønn til ungdomstrenere osv. Nå er det ulikt fra
avdeling til avdeling. Har sett på hvordan fotball
organiserer seg i forhold til ansvar. Håndball
ønsker en forankring på øremerkede roller i alle
avdelinger slik at de som har samme rolle har en
arena for samarbeid.
Det kommer inn et forslag om at det i de 2 store
lagsavdelingene skal være et overordnet vedtak
på at det skal være lik struktur. Det bør settes inn
en prosess for en struktur på klubbnivå.

Vedtak:
Det er en forventing om at det i alle råd, utvalg og
styrer er definerte roller og ansvarsområder.
De 2 store lagsavdelingene skal ha lik struktur.
Sportslige utvalg i de største avdelingen skal ha
like og definerte rolle for godt samarbeid og
koordinasjon for å ivareta kompetanse,
breddeidrett, trenerutvikling og dommerutvikling.
Avdelingsstyrene skal definere hvordan de skal ha
det.

Neste møte: Torsdag 30. september klokka 19:00

