
Referat styremøte i Klæbu IL langrenn

Sted: Rådhuset

Tid: 27.04.21 kl. 19-21

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

Sak 25/21: Godkjenning av innkallelse og saksliste

Godkjent

Sak 26/21: Godkjenning av referat 02.03.21

Godkjent

Sak 27/21: Konstituering av nytt styre. Fordeling av roller og ansvarsområder

-Monica Korsnes kommer inn i styre og Silje Oanes Sjøli går ut

Leder: Ingvild Harr Lian

Nestleder: Torbjørn Skaanes

Sportslig leder: Torbjørn Skaanes

Sekretær: Monica Korsnes

Kasserer: Dag Ivar Hovdal

Styremedlem: Torstein Grenstad.

Styremedlem: Torstein Sundset



-Ingvild informerer om ulike ansvarsområder

Sak 28/21: Velge komitèleder Vassfjellet Rundt og gi mandat til å opprette komitè

og starte arbeidet til årets arrangement

-Komitèleder: Torbjørn Skaanes

Sak 29/21: Gavetildeling fra Nidaros Sparebank

-Det er tildelt skiavdelinga 22 500 kr. Skal brukes til å ruste opp uteområde ved skibua

med bålpanne, gassgrill, benker og div. Det skal også legges et lass med grus på

området. Ingvild tar ansvar for å sjekke pris på benker og grus.

-Det blir dugnad og “kick off”  08.05.21

Sak 30/21: Tilsynsvaktordningen

-Det er sendt ut lister over hvem som stille når

-Skiavdelinga har 2 uker i mai og 2 uker i høst

Sak 31/21: Allidrett-veien videre

-Idrettsskolen heter nå allidrett

-Årshjul skal brukes for å hindre at det blir flere idretter på samme dag

-Skiavdelinga har onsdag

-Ingen har torsdag, noe som er positivt med tanke på poengrenn

-Ny trenergruppe på allidrett, Ingvild har vært i kontakt med flere aktuelle

-Oppstart allidrett første uka etter høstferien

Sak 32/21: Info om prosessen rundt senior satsingen til Skikretsen og juniorene sitt

opplegg

-Ingvild informere fra møte med kretsen ang.seniorsatsing og veien videre



-Evaluering av opplegget Krister og Adrian har gjennom Heimdal vgs.

Sak 33/21: Legge plan for evaluering av sesongen som har vært, og oppstart av

planlegging for ny sesong. Inkludert samlingsplan.

-Evaluering av sesongen 2020

-Planlegge nærsamling

Sak 34/21: Sette møtedato for arbeidsmøte ang. sak fra HS om evaluering av egen

avdeling i forhold til Gjenvollhytta og Klæbu IL Drift AS

-Enighet om at dette drøftes på neste styremøte

Sak 35/21: Inkludering og minoritet

-Skitrening for minoritetsgruppe (5-12 år)

Sak 36/21: Lysløypa Lauvåsen

- Lysløypa skal opparbeides før neste sesong

Sak 37/21: Eventuelt

-Ny Premieutdeling etter poengrenn. Dato: 8/5-21

-Dagens løype på sommertid- Vassfjellet Rundt kortløypa 14-15/8-21


