
 
 
 

 
Referat styremøte i Klæbu IL langrenn 

 
Sted: Skibua 
 
Tid: Onsdag 23. 06. 2021 kl. 19:30 - 21:30 
 
Tilstede: Ingvild Harr Lian, Torbjørn Skaanes, Dag Ivar Hovdal, Torstein Sundset og Monica Korsnes 
 
Referent: Monica Korsnes 

 
 
 
Sak 38/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Godkjent 
 
Sak 39/21: Godkjenning av referat 27. 04. 21 
 
Godkjent 
 
Sak 40/21: Vassfjellet rundt, ved komiteleder Skaanes 
 
- Gjennomføre arrangementet omtrent som i 2020 
- Arrangement på løpsdagen: kun konkurranseklasse for 15 år og oppover (junior og 
senior) 
- Dugnad: Uke 27 
- 14. og 15.august. Dagens løype, ansvarlig Torbjørn Skaanes  
 
 
Sak 41/21: Samlinger 
- Ønsker å gjennomføre skisamlinger 
- Ingvild Harr Lian undersøker muligheten for samling i Bruksvallarna 24-
28.november 
- 11-12.september: Lokal familiesamling  
 



Sak 42/21: Sommeridrettsskolen, ski sitt bidrag 
 
- Tirsdag 10.august 
- Torstein Grenstad hovedansvar for organisering 
- 3 ungdommer bidrar med aktiviteter 
 
Sak 43/21: Sportslig status, inkl trenere ved sportslig leder Skaanes 
 
- Informerer om hvem som fortsetter i hvilke verv 
- Trenene tar ansvar for forslag til egentreninger og opplegg for utøverne i sommer 
- Viktig å beholde de utøverne vi har  
 
Sak 44/21: Allidrett 
 
- 4 nye foreldretrenere skal ta over ansvaret for allidretten 
- Styret innkaller til planleggingsmøte i høst 
 
Sak 45/21: Grillplass 
 
- Skiavdelinga mottok 22500 kr i tilskudd for å oppgradere uteområdet ved skihytta.  
- Kjøpt: benker og grill 
- Skal kjøpes: små benker og fleecepledd 
- Mange har brukt det nye uteområdet allerede 
- Hærverk på nye utemøbler: forsøkt påtent, spikket på benker/bord 
 
Sak 46/21: Økonomi, ved leder 
 
- Økonomi som forventet 
- Søker om kompensasjon for tapte inntekter på grunn av korona 
- Vedtatt innkjøp av treningsmatter og treningsstrikk etter ønske fra utøverne 
 
Sak 47/21: Eventuelt 
 
- 25.september: nasjonal markering av idrettens gjenåpning etter korona 
- Hjertestarter: Styret vedtar at vi ønsker bestilling av hjertestarter 
- Deltakeravgift: Klubben dekker 70 % av dokumentert deltakeravgift på én skiskole i 
løpet av sommerhalvåret pr utøver 

 


