MØTEREFERAT
Møte:
Dato og tid:
Sted:

Hovedstyret i Klæbu IL
30.09.2021 klokka 19 - 21
Klæbu Rådhus

Deltakere:

Arild Haugen, Kate Tømmervold, Renate T. Svinning, Christian Lorås,
Monika Øwre, Arild Torp, Kristian Meland, Frode Bergrem, Marthe
Kristiansen og Jan Erik Strøm. Anne Cathrine Skaaren Moe, Hege
Bjerkan, Ingvild Harr Lian, Linda Våbenø Berg, Gisle Stølen, Morten
Kjøren og Jesse Smith

Referent:

Arild Haugen

Sak

Kommentar
Saker

Møte 11 - 2021

66/21 Innkalling og saksliste
67/21 Protokoll fra styremøte 26.08.2021
68/21 Runden og info fra daglig leder
69/21 Innmeldt årsmøtesak nr. 4 - Klæbu IL drift
70/21 Håndball/ fotball - samarbeid om sportslig
ledelse
71/21 Sørborgen kunstgress
72/21 Allidrett - bankkontoer
73/21 Eventuelt

66/21 Innkalling og
saksliste

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

67/21 Protokoll fra
styremøte 26.08.2021

Vedtak:
Protokoll fra møte den 26.08.2021 er godkjent.

68/21 Avdelingsrunden
og info fra daglig leder

Vedtak:
Avdelingsrunden utsettes pga. omfattende saksliste.

69/21 Innmeldt
årsmøtesak nr. 4 - Klæbu
IL drift

Vedtak:
Saken utsettes til ekstra møte i HS torsdag 7. oktober.

Ansvarlig/Frist

70/21 Håndball/ fotball - Det er dialog mellom fotball og håndball om et
samarbeid mht. sportslig ledelse. I begge avdelingene
samarbeid om sportslig
er det jobbet med sportsplan og særlig fotball har
ledelse
kommet langt på dette arbeidet. Hvis videre arbeid
viser at det er hensiktsmessig det også være at det blir
samarbeid om en felles person som kan jobbe med dette
inn mot begge avdelingene. Hovedstyret vil bli
informert videre.
Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering og støtter
arbeidet med å få på plass et felles sportslig samarbeid.
71/21 Sørborgen
kunstgress

Iht avtaler drifter og bekoster idrettslaget mye av
Sørborgen kunstgress også i dag. Tilbudet om å overta
anlegget fra kommunen er et godt tilbud. Grunnforhold
og behov for ekstra varme (kostnader) for å holde tele
unna er det ene usikkerhetsmomentet som idrettslaget
må ha en god løsning på. Det er kontakt med Nidaros
Sparebank mht. samarbeidsavtaler som kan ivareta
denne usikkerheten.
Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering og gir
fotball, leder og daglig leder nødvendige fullmakter til
å fortsette arbeidet.

72/21 Allidrett –
bankkontoer

Vedtak:
Hovedstyret godkjenner at avdelingene kan opprette
lagskontoer innenfor allidrett.

73/21 Eventuelt

Neste møte: 07. oktober

1. Tilsynsvakt høstferien. Spørsmål fra
badminton. De avdelingene som har treninger i
høstferien koordinere seg imellom mht.
treninger og vakter.
2. Sak fra leder. Kontrollutvalget har stilt
spørsmål om ansettelse av daglig leder som er
besvart fra leder pr. epost. Leder oppfatter at
dette er ferdigstilt og at det har vært en grundig
prosess og er gjort iht vedtak og med HS sin
tillitt. Litt avhengig av tilbakemelding fra
kontrollutvalget kan dette måtte besvares fra
også fra HS.

