
     HS- MØTE 

 

Tid: Tirsdag 17.nov. 2020 

Sted: Klæbu Rådhus 

Tilstede: Arild Haugen, Kate Tømmervold, Arild Torp, Hege Bjerkan, Jan Egil Tillereggen, 

Jørn Erik Berg, Monica Øwre, Kristian Meland, Jan Erik Strøm, Renate T. Svinning 

Digitalt: Eva Helland, Linda Våbenø Berg, Ingvild Harr Lian og Jesse Smith. 

 

\86/20 Innkalling og saksliste 

Saksansvarlig: Leder 
Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

87/20 Protokoll fra styremøte 15.10.2020 

Saksansvarlig: Leder 
Vedtak: 

Godkjent, men med tilføyelser at det er en restanse på det forrige referatet som skal rettes på.  

 

88/20 Avdelingsrunden 

Saksansvarlig: Avdelingene 

Avdelingene informerer. 

 

Styrets leder/ daglig leder: Kort runde om Covid 19. 

Det er oppdaget smitte i idrettslaget. Det er ikke helt kontroll enda, men ingen nysmittede i 

dag. Klæbuhallen stengte 16.11 for smittevask – åpnes 18.11. Listene var ikke korrekte, det er 

viktig at alt er korrekt i forhold til smittevern.  

 

Håndball: Viktig å informere om og følge opp besøkende klubber at de m være nøye med å 

levere besøkslister. 

E-sport: Det er flere som er av den oppfatning av at når Fogger brukes, skal det ikke vaskes i 

tillegg. Dette stemmer ikke.  

Styrets leder stiller et spørsmål i forhold til å det fremdeles skal være fysiske møter, eller om 

digitale møter skal vurderes igjen.  

Badminton: Har opplevd flere ganger at trenere fra andre lag står og banker på garderobedøra 

mens det vaskes, og maser om å få komme inn. Det er også flere som venter inne i hallen.  

DL: Det lages et felles skriv fra KIL som sprer videre om dette.  

 

Avdelingsrunden:  

 

Håndball: Klæbuhallen er stengt for smittevask, mens treninger i Tanemshallen går som 

vanlig. Noen foresatte ønsker ikke å trene 2014 kullet på grunn av Covid 19. 

Spørreundersøkelsen er avsluttet og det er kommet inn 178 svar. 

 

Fotball: Junior trener ikke pga. utøverne er spredt på flere skoler. Futsal er stengt ned.  



 

E-sport: har ikke hatt noe aktivitet. Tørr ikke på grunn av smittespredning. Skal legge ut 

informasjon. Fått inn noen unge i styrearbeidet.  

 

Gjenvollhytta: forbereder sesong. Møter med kommunene. Forbereder løypene, de er ferdige 

og venter på snø.  

 

Orientering: droppet sesongavslutningen pga. Covid 19, planlegger neste sesong,  

 

Ski: avlyste skisamling på Oppdal pga. mangel på snø, hadde hjemme-samling i stedet. 

Senior sesongåpning til helga med deltagerbegrensinger. En takk til Jan Egil som har fikset 

løypene i lysløypa.  

 

Badminton: Lite på konkurransefronten, alt avlyses. Trening gjennomføres. Godt oppmøte, 

selv om noen er hjemme. Samtale med treneren; trenger ikke drive med kontaktoppvarming. 

 

Funkis har stengt ned all aktivitet.  

 

Vedtak:  

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

89/20 Budsjett 2021 - lagskonto og spillerkonto 

Saksansvarlig: Leder 

Avdelingen har startet arbeidet med budsjett for 2021. Som diskutert på arbeidsmøte i 

hovedlaget den 12. november fremmes det som en sak for hovedstyret om det kan opprettes 

spillerkontoer i tillegg til lagskontoer. 

Dette vil i praksis si at de midlene som står på spillerkontoen følger spilleren og utbetales til 

spilleren ved en eventuell avslutning av medlemskapet til Klæbu idrettslag. Andre lag utenfor 

Klæbu har erfaringer med dette. 

 

Regnskap har foreslått dette og det er utarbeidet et forslag i samarbeid mellom håndball og 

fotball.  

 

Hensikten med å etablere utøverkonto på lagsnivå er å gi utøveren mer råderett over 

dugnadsinntekter som utøveren selv eller dens foresatte har utført arbeid for. Det er utøveren 

selv som disponerer sin andel og kan nyttes i stedet for egenandel på innkjøp av 

treningsutstyr, deltagelse på cuper, turneringer og andre arrangement.  

 

Fra 1.1.2020 skal hvert lag ha etablert budsjett som det styres etter samt spillerkonto. En 

spillerkonto vil si at penger de foresatte "tjener" inn ved dugnader som tilsynsvakt, 

kioskvakter, salgsdugnad mm så vil enten hele eller deler av summen tilfalle utøveren 

som gjennomfører dugnaden.  

Vedtak: 

Håndball og fotball blir pilotavdelinger på å prøve ut ordningen med spillerkontoer fra 

idrettsskole og oppover fom 1.1.21. Ordningen evalueres etter 1 år.  

90/20 Årsmøte 

Saksansvarlig: Leder 

Orientering til hovedstyret om status pr. nå om: 



● Sted for årsmøte / corona 

● Ordstyrer 

● Forberedelser til elektronisk avholdelse 

 

KIL må være forberedt på et digitalt årsmøte. Det jobbes med å få på plass digitale 

programmer. Dersom det åpnes for Klæbuhallen avholdes årsmøtet der. Det er sjekket ut 

muligheten for å leie andre lokaler, men det er vanskelig å finne store nok lokaler som leier ut 

i denne perioden med alle restriksjoner. Kinoen er en mulighet, denne koster da 16.000 kroner 

for å leie.  

Styrets leder liker fysisk mer enn digitalt, men tror det er flere som ikke kommer når det er et 

stykke unna. Det blir samme ordstyrer som sist også digitalt. 

Ønsker heller å ha et ikke perfekt digitalt årsmøte med mange deltakere, enn et bra fysisk med 

færre deltakere. 

Det jobbes med muligheten for å leie inn teknisk hjelp.  

Styrets leder, kan innen rimelighetens grenser, ta avgjørelsen på kostnader. Dersom vi ser at 

det ikke kan løses digitalt – så må det bli kino. 

Dato for prøveårsmøte er ikke satt enda.  

 

Vedtak:  

Årsmøtet beholdes som det er nå – digitalt. Dersom det blir mulig, snur KIL og avholder 

møtet fysisk.  

 

91/20 Møte med valgkomiteen 

Saksansvarlig: Leder 

Det vises til diskusjon i siste arbeidsmøte i hovedstyret mht. samarbeid mellom hovedstyre og 

valgkomite. En av konklusjonene i hovedstyret er at vi må jobbe tettere og mer målrettet 

sammen med valgkomiteen. Dette for å få frem hvilke behov/kompetanse som det er viktig at 

hovedstyret styrkes med samtidig som at det gis gode signaler utad slik at vi blir attraktive for 

dyktige styremedlemmer. Valgkomiteen er derfor kalt inn til møtet. 

 

 

Leder i valgkomiteen redegjorde for prosessen de har hatt frem til i dag, med møter med AU. 

HS kjenner på at møtet kommer skjevt ut. Hensikten med møtet var å se fremover og starte på 

en god dialog med valgkomiteen for å ha et godt grunnlag for å jobbe konstruktivt for det 

beste for KIL fremover. Ikke se på alle feil som er gjort av både HS og valgkomiteen i tiden 

frem til nå. Det er uheldig for KIL og alle medlemmene, den støyen som har vært i 

Klæbuposten frem til nå. Flere av medlemmene i HS føler seg uthengt og beskyldt for  ikke 

ha gjort den jobben som kreves for å få til gode tilbud får våre medlemmer.  

Ski kommer med et forslag om å spørre dagens leder og AU om de tar gjenvalg frem til nytt 

årsmøte i mars.  

Valgkomiteen ønsker å få tilbakemelding på hvilke kvaliteter og kompetanse HS ønsker inn i 

et nytt styre.  

 
Vedtak: 

HS og valgkomite tok informasjon og diskusjon til orientering.  


