
 

Referat Klæbu IL langrenn  

Sted: Digitalt  

Tid: 131220 

Inviterte: Ingvild Harr Lian, Torstein Grenstad, Torbjørn Skaanes, Dag Ivar Hovdal, Torstein 
Sundset, Silje Oanes Sjøli  

Fraværende: Silje Oanes Sjøli 

Referent: Ingvild 

Sak 73/20: Godkjenning av innkallelse og saksliste  

Godkjent  

Sak 74/20: Godkjenning av referat  

Godkjent  

Sak 75/20: Årsmøtet hovedlaget 

Generell info og gjennomgang av gjennomføring av årsmøtet, fysisk og digitalt.  

Sak 76/20: Vedta kontrakt for trenerhonorar til trener  

Honorarbasert trenerkontrakt med Ola O. Solbakken vedtatt.  

Sak 77/20: Reise til renn evt samling for våre 3 jr løpere 

Jf corona-situasjonen med avlyst NC jr, vedtas det at reise og opphold på 

Savalen ifm Midt-Norsk jr cup dekkes istedenfor.. Alternativt ei snøsamling. 

Sak 78/20: Gi mandat til sportslig leder om å inngå kontrakt med seniorløper på kretslag. 

Vedtatt å gi sportslig leder mandat. 

  



Sak 79/20: Idrettsskole/allidrett, betalte ungdomstrenere. 

Det betales fra hovedlaget/allidrett kr 200 pr trening i honorar til ungdomstrenere. Alle aktive 

utøvere i ski over 15 år er forespurt. 2 stk har meldt interesse. Kontrakt vil komme fra hovedlaget. 

Hovedtrener allidrett ski koordinerer/kommuniserer med ungdomstrenerne.  

 Sak 80/20: Lysløypa, løypestatus og innkjøp lys. 

Hogst og rydding av pysj langs trase og rydding av skileikområde på stadion er utført, samt rep av 

gjerde på stadion.  

Leder har vært i dialog med grunneier for øverdelen, ang opprydding/utbedring av traseen ovenfor 

boligutbygginga. God dialog med skissering av løsninger. Men satt litt på vent som følge av snarlig 

oppstart av hogst i område av Allskog. 

Vedtatt å gå til innkjøp av flere ledlys til montering på stadion i området vi har ryddet til skileik. 

 

Sak 81/20:  Oppgavefordeling. Honorarer styremedlemmer. 

Ref saksfremlegg, ble følgende styrehonorarer vedtatt for inneværende styreperiode; 

Leder kr 10 000,- 

Nestleder og sportslig leder kr 5000,- 

Sekretær kr 2500,- 

Styremedlemmer kr 2500,- 

 Sak 82/20: Økonomi. Egenandeler. Budsjett 

Generell gjennomgang av økonomi. Leder jobber med budsjettet. Forberedelser årsavslutning 

starter. 



 

Sak 83/20 Telenorkarusellen 

Komiteen består av Torstein G., Torstein S. og Dag Ivar. 

Starter planleggings jobben med datoer, dugnadslister og smittevernplan. Og godkjenning av 

smittevernplan. 

Sak 84/20 Eventuelt 

Sponsorer. Dette er en utfordrende oppgave slik situasjonen er nå med pandemien. Men alle 

oppfordres til å tenke på muligheter. 

Vi låner som avtalt ut lyd og lysutstyr til Gjennvollhytta ifm Nordmarka Rundt. Vi trenger ikke stille 

med mannskap. 

 


