REFERAT FRA HS-MØTE 02.APRIL 2020 - DIGITALT
AU og alle avdelinger minus E-sport og Fotball var tilstede.
27/20

Innkalling og saksliste

På grunn av Corona-situasjonen, endres ting veldig raskt og saksliste er ferskvare. Derfor kommer
endelig saksliste tett opp under møtet.
Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

28/20 Protokoll fra styremøte 26.03.2020
Protokollen fra styremøtet 26.03, ble sendt ut til godkjenning på e-post, med frist til 1.april. Det kom
ikke inn noen kommentarer på referatet.
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 26.03.2020 er godkjent på forhånd.

29/20 Betaling av kontingenter mv.
Oppfølging av sak 22/20. Forslag til ordlyd på informasjon som sendes ut til
medlemmer om betaling av kontingenter til idrettslaget.
«Dette er en spesiell situasjon for idrettslaget og alle medlemmer. Det bes
imidlertid om at tilsendte kontingenter fra idrettslaget i utgangspunktet
betales som vanlig. Dette vil gå greit for de fleste av oss. For de av oss
som får en annen økonomisk hverdag, ta kontakt med medlemsansvarlig
og så finner vi en løsning sammen.»
Forslag til tilføyelse fra medlemsansvarlig:
«Alle henvendelser blir konfidensielt.»
Dette vil bli sendt ut til alle medlemmer gjennom Rubic.
Dersom noen avdelinger ønsker å fakturere ut treningsavgift, bes deta
kontakt med medlemsansvarlig, så ordnes dette.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar ordlyd i melding til medlemmer om kontingenter,

med følgende tillegg: Alle henvendelser blir konfidensielt.

30/20 Avdelingsrunden
Avdelingene informerer. Oppdatering av situasjonen siden 26. mars. Vi prøver å holde oss til 3 min fra
hver avdeling med tillegg hvis det blir diskusjon spørsmål mv.
Gjenvollhytta:
Har jobbet med en tiltaksplan for påsken, med tanke på utfart rundt Gjenvollhytta. Det er væravhengig
hvor store tiltakene skal være. Pr nå har Orientering beredskapsvakt skjærtorsdag, og håndball tar
noen dager i påska. Mangler en 4 til 5 dager, regner med å greie å fylle dem. Brøytet ut plassen slik at
det blir bedre plass for biler. Dersom det blir en veldig fin dag, og vegen må stenges, skal være plass
til det. Dersom det kommer nok snø, kjøres det løyper ned til Hallset, slik at man kan starte turen fra
sentrum.
Har mottatt flere forespørsler om å ha et lite utsalg utendørs. KIL forholder seg til Trondheim
kommune og hva som gjøres ellers på deres utfartssteder. KIL prioriterer at de som benytter seg av
turområdene og tilbudene rundt, skal være trygge og at helsemyndighetenes smittevernskrav følges.
Hva sier kommune, helsemyndigheter, og hva sier KIL.
Fotball:
Litt utfordringer i forhold til åpning av Sørborgen Kunstgress. Det har kommet en del kommentarer
fra medlemmer som er utålmodig for at banen skal åpne igjen. NIF kom med retningslinjer torsdag
2.april, venter på at NFF skal komme med en presisering i forhold til fotballaktivitet. Opp til
Trondheim kommune, siden de står som bane-eiere. Det vil uansett ikke bli noe organisert aktivitet før
tidligst etter påske. Kommer ikke til å bekoste brøyting før etter påske. Fotballavdelinga vil bruke
påska på å legge opp en god plan i forhold til retningslinjer som kommer. Dersom Trondheim
kommune åpner banen vil aktivitet foregå på eget ansvar utenom det som blir organisert av KIL, da vil
det settes opp vakter. Uansett skal smittevernsregler følges ved bruk av banen, enten det er organisert
eller på eget ansvar, når banen blir åpnet igjen. Det er kommet krav til å ha antibac ved banen og
mulighet for å vaske hender og utstyr. Dette er en stor utfordring på Sørborgen.
Jobber med muligheten for å fakturere treningsavgift etter påske.
Orientering:
Har hatt en runde i styret i O-avdelingen, og kommer til å henge opp noen orienteringsposter i
Nordmarka i påska. Dette vil bli annonsert på nett. Det vil bli hengt opp poster som det kan tas bilder
av, og svar sendes inn på e-post. på nettet. Noen poster for den som har god kapasitet og noen for de
som ønsker et lavterskel-tilbud. Styret ser også på muligheten på å ta i bruk en app som heter usynlig
O.
Planlegger å ha treningsaktivitet som vanlig innenfor smitteverns-regler. Må se på nye regler som vil
komme.
Har med to representanter på møtene, for å få til en god overgang til ny leder i orientering.
Håndball:
Tilnærmet lik null aktivitet. Har noen spillermøter over nett og utøverne trener hjemme.
Sportslig leder intervjuer to tidligere Klæbu-spillere Live på «Vi har ingen å miste» i kveld kl.20.00.

Funkis:
Har lagt ut en tilrettelagt treningsøkt på facebook-siden til avdelingen.
Ski:
Ikke noe organisert. Sesongen går mot slutten. Siste turrenn og alt er avlyst. Ny sesong starter opp 1.
mai, men vanskelig å starte planleggingen før vi vet noe mer.
Badminton:
Lite aktivitet. Hovedtrener har lagt ut treninger online og utøverne utfordrer hverandre over nett.
Utover det, lite som skjer.
Det kom e-post fra badmintonforbundet i dag med sterke føringer i forhold til smittevernsregler ved
oppstart av aktivitet igjen. Glad forbundet er inne.
Svømming:
Ingen ting å melde. Ikke noe møtevirksomhet. Må vente å se hva som skjer.

Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

31/20 Info fra daglig leder

Enkeltsaker og beskrivelse av arbeidsomfang.

-

-

Rigget i studio og klar til LIVE-sending. Det har vært mye positiv respons blant bygdas
befolkning. Ønsker innspill og ideer fra avdelingene. Ønsker også at noen fra avdelingene
stiller opp i forbindelse med Påske-quiz.
Mye fotballbane: kommunen har vært i kontakt med daglig leder
En del tilbakemeldinger som måtte blitt svart opp.
Ønsker svar fra avdelingene på epostene som blir sendt ut.
Økonomi; innrapportering av tapte inntekter er et levende dokument. Når det kommer inn noe,
send inn. Også tapte sponsorinntekter.
Mye spørsmål fra medlemmer som svares opp.

Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

32/20 Eventuelt


Årsmøte.
KIL må gjøre seg opp en mening om hvordan årsmøtet skal gjennomføres etter påske. Skal vi
vente til situasjonen er såpass normalisert at vi vi kan ha et ordinært årsmøte, eller skal vi se
på muligheten for å ha årsmøtet digitalt. Må også sjekke opp NIFs retningslinjer rundt dette.

Innspill fra Gjenvollhytta: Et ønske om å utsette årsmøtet frem til det kan bli gjennomført som
vanlig. Det er mange viktige saker som skal behandles.
Orientering støtter dette.


Neste onsdag kommer det nye føringer fra Regjeringen. KIL tar et lite HS-møte digitalt,
onsdag 8.april for å gå gjennom status.



Samordnet rapportering.
Medlemsansvarlig informerer om at samordnet rapportering åpnet 1.april. Veldig viktig at alle
avdelinger går inn i Rubic og rydder i sine lister. Dette danner grunnlag for hallfordeling og
støtteordninger som for eksempel LAM-midler. Medlemsansvarlig foretar rapportering for alle
avdelinger, og tar kontakt med de ulike avdelingene dersom det dukker opp behov for
informasjon fra avdelingene. Styrets leder og medlemsansvarlig holder kontakten i forhold til
hovedlaget.



Klæbuposten.
Innspill fra Arild Torp (AU). Stiller seg undrende til intervjuet med valgkomiteen i
Klæbuposten. Dette er andre uke på rad de går ut med at de har en vanskelig jobb. Kan gjøre
det vanskelig å få folk til å stille når det går ut slik. Det står blant annet at flertallet har meldt
at de trekker seg. Jesse, Hege og Arild Tord har ytret til valgkomiteen at de stiller til gjenvalg.
Det er også spilt inn forslag til kandidater til valgkomiteen. Synes derfor utspillene fra
valgkomiteene er litt underlige.
Ski støtter innspillet fra Torp. Mye av det som har kommet frem er vranglære. Det er greit nok
for HS som vet hva ståa og sannheten er, men kan fort skape usikkerhet i bygda.
Flere som lurer på hvor dette kommer fra, og om det er tatt en prat med valgkomiteen. HS
kommer med et ønske om at styrets leder tar en prat med vagkomiteen.
Styrets leder: Valgkomiteen er en selvstendig komite som skal jobbe for idrettslaget, og
komme med gode forslag. Klæbuposten gjør mye på egen hånd, og det er mye som kommer
skjevt ut og det kan være utfordrende.



Sikkerhet på dugnader under Corona-situasjonen.
Innspill fra Arild Torp (AU):En skepsis til bruk av medlemmene våre på dugnader i denne
spesielle tiden. KIL må ta godt vare på medlemmene som er på dugnad i en sånn stund, og
sørge for at alle er trygge, og at alle har et valg om å si nei til å stille opp. Både på
Gjenvollhytta og når fotballbanen åpner opp igjen.
Gjenvollhytta: Dugnad i påsken er høyst frivillig, og sikkerheten er godt i varetatt. Det jobbes
med retningslinjer for sikkerhet.

