
   Protokoll Hovedstyremøte i Klæbu IL 
 

Tid: Torsdag 27.08.2020 kl. 19.00 – 21.00 

 

Sted: Klæbu Rådhus 

 

Tilstede: Arild Haugen, Eva Helland, Hege Bjerkan, Jesse Smith, Aina Nilsen, Jørund Ulstad, 

Jan Egil Tillereggen, Jørn Erik Berg, Ingvild Harr Lian, Hilde Farbu, Kristian Meland, Arild 

Torp, Kate Tømmervold, Renate T. Svinning 

 

65/20 Innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

66/20 Protokoll fra styremøte 30.06.2020 

 

Protokoll fra styremøte 30.06.2020 ble sendt ut samme dag som HS-møtet 27.august 2020, og 

kan derfor ikke vedtas på dette møtet. Det vil bli sendt ut en gang til med frist for 

godkjenning.  

Styrets leder kommer med en oppfordring til styret om å varsle om hvordan HS ønsker at 

referatet skal være. Skal det være detaljert? Skal det presiseres hvem som sier hva osv.   

 

Vedtak:  

Sendes ut på nytt med frist for godkjenning.  

 

67/20 Avdelingsrunden 

Avdelingene informerer. 

 

 

E-Sport: 
  

- Styremøtene er for det meste infomøter fra leder, med innspill fra de andre i styret på 

vegen. Det er ingenting av det formelle som er gjort fra før, som klubbhåndbok, 

vedtekter osv.  

- Har lokaler på CTM, men har flyttet utstyr til bomberommet på ungdomsskolen. Har 

nå 12 PCer som er satt opp. Venter på fastnett fra skolen, som skal kables opp. 

- Sommeridrettsskolen var en suksess for E-sport i de lokalene.  

- Det lages nå rutiner og informasjon som sendes ut til alle tre skolene sammen med en 

invitasjon til foreldremøte innenfor gjeldende smittvernskrav. Tiller videregående vil 

komme på disse foreldremøtene for å informere litt og svare på spørsmål. Dette vil bli 

forsøkt gjennomført i løpet av september.   

- Det blir vanskelig å få til oppstart av organisert aktivitet før jul, men jobber med å få 

til noen Game Nights som blir en type kartleggingskvelder.  

- Sjekker om det går an å få til en avtale med Nidaros data, også med tanke på at 

medlemmene kan handle inn utstyr. 



- Det har tidligere i hovedstyret vært en diskusjon på klær og logo. Leder har nå vært på 

Scantrade og hentet Umbroklær for demo. 

- Den kolleksjonen KIL har nå, går ut neste år, så det som vises frem er det nyeste. 

Ønsker å gå for svart og hvit treningsdress, svart pikeskjorte og knallgul 

treningstskjorte. Dette som representasjonsklær. 

- E-sport ønsker å gå for en duologo, det vil si både klæbulogoen og en egen logo i 

tillegg. Ønsker å ha en logokonkurranse. 

- Det kom noen innspill på ønsket om en duologo. 

- Ski: Bekrefter at dette har vært et tema i HS med det gamle styret i E-sport. 

Forskjellen er at den gangen ble aldri HS informert og det var aldri snakk om en 

duologo, men en helt egen en for E-sport som ikke var myntet på KIL sin egen logo. 

Stiller spørsmål om det er flere som har duologo.  

- Badminton: Har en duologo, da badminton den gangen kom inn fra  være egen klubb.   

- Orientering: ønsker at KIL skal fremstå samlet med samme logo, man går inn i en 

over 100 år gammel klubb. 

- E-sport: ønsker at KIL tar innover seg en innovativ avdeling som er annerledes enn 

alt det andre. Det handler ikke om å ikke respektere historien eller ikke fremstå som en 

samlet klubb, men det handler om å henge med i tiden, samtidig som historien tas vare 

på.  

- Styrets leder: Klæbulogoen må være med. Følger opp med det som er sagt tidligere. 

Det som berører logo og motto tas opp i hovedstyret og tas opp på forhånd, og det er 

nå gjort her. KIL må være litt innovativ, og er ikke fremmed for å tillate en 

mordernisering.  

- Badminton: tida går fremover og så lenge klæbulogoen blir brukt i tillegg er det greit.  

- Orientering: Utøvere skal kunne bruke samme klærne uansett hvilken idrett det 

drives med tanke på økonomi til våre medlemmer. Litt synd og ødeleggende at du må 

ha ulike klær i de ulike idrettene.  

- DL: er det som legges frem som er som reiseklær? Og i kampklær går mer over i det 

samme som KIL? 

- Esport: ja 

- Jobber med info, åpning hvor idrettsrådet er invitert og litt aktivitet utover høsten. 

- Leder i E-sport har fått en forespørsel fra presidenten i Norges Esport forbund, om hun 

kan stille som kandidat til styremedlem i Norges Esport forbund. 

 

 

Funkis:  

Styrets leder informerte om at Renate trekker seg som leder fra Funkis på grunn av studier. 

Nestleder tar over ledervervet. 

 

Badminton: 

Det har nå kommet nye retningslinjer som sier at det nå er lov til å trene mix, og trene på 

tilnærmet lik normal måte. Det førte til større oppmøte på treninger. Alt ble holdt innenfor 

gjeldene smittevernskrav. 

Trønderdroppen som skulle blitt arrangert første helg i november, avlyses.  

 

Håndball: 

Første uke med nye treningstider og tilsynsvakt. Fått nye treningstider og er i gang med 

treninger. Det må en liten justering til i forhold til treningstidene som er pr i dag, på grunn av 

de trodde de fikk hallen fra kl 15 i stedet for kl 16.  



Spent på hvordan det blir med seriespill fremover og Covid 19. Senior får ikke trene sammen 

enda, og dette har ført til at avdelingen har mistet noen spillere allerede.  

Skulle hatt andeløp 29 august. Det er ingen muligheter for å avholde dette slik det tradisjonelt 

har blitt avholdt, men det blir en digital løsning i stedet. Enten via andeløp vi data software fra 

England eller via trekning. Det er ikke solgt så mange ender som før.  

Avdelingen arrangerte en treningscup 22/23.august med lag fra Trøndelag. 

Styrets leder stiller i den forbindelse et spørsmål om hvordan avdelingen opplever at 

publikum, foreldre, trenere og utøvere følger alle reglene. 

Folk er stort sett veldig flink til å følge alle regler.  

Det er mange klubber som sitter på gjerdet og venter, ser problemer mer enn løsninger og 

legger bånd på en del aktivitet. Dette får ringvirkninger for de klubbene som velger å ha 

aktivitet. 

 

Orientering: Har kunnet ha aktivitet tilnærmet likt normalt. Har et treningsløp/karusellløp 

igjen. Har hatt idrettsskole, og har en kveld igjen. Tur o og 5 på topp går frem til 20 

september. Nærmer seg avslutning på sesongen. 

 

Ski: Ordinære treninger er ikke påvirket av pandemien. Sesongoppkjøringer med samlinger er 

vanskelig å få gjennomført. Dette gjøres nå om til en nærsamling uten overnatting. 

Snøsamling i Bruksvallarna i Sverige utgår på grunn av reisereglene til myndighetene. Håper 

på tidlig snø i Klæbu.  

Vassfjellet rundt pågår gjennom hele august. Usikker på nøyaktig hvor mange som har gått, 

skal ta en oppsummering på dette når august er ferdig.  

Sitter med uttalelse til høring på skiløypa og ønsker bistand fra de som sitter med 

førstehåndskunnskap om området. Leder for Gjenvollhytta og leder for orientering ser på 

dette. 

Idrettsrådet har også vært i kontakt med daglig leder angående denne saken. 

 

Gjenvollhytta: Lysløypa er ferdig. Fått en del fyllmasse fra Mesta på den nye lysløypa. Det 

er sådd gress og fortsetter med dugnader. Bommen har fungert bra så langt i år, og har gitt 

gode inntekter. 

Har fått en gave på 50.000 kroner fra Orientering på grunn av tap i forbindelse med Covid 19. 

Har ellers sendt inn en del søknader og fått tildelt midler. 

Innspill fra Daglig leder og Styrets leder: Vær obs på hvor det søkes midler og gaver slik at 

det ikke kolliderer med gjeldene sponsoravtaler for hovedlaget. 

 

Svømming: 

Skulle startet opp treninger 1.september, men det blir ikke fylt vann i svømmehallen. 

Avdelingen er blitt hardt rammet av Covid 19-pandemien.  

Daglig leder har jobbet med å få fylt opp svømmehallen siden mai. Det er veldig mye frem og 

tilbake og Klæbu har blitt avglemt og en kasteball i kommune og idretten. Det er sendt inn 

flere innspill til Trondheim kommune, Trøndelag idrettskrets og Idrettsrådet i Trondheim. Det 

er sendt inn høringer, politiske innspill og klager på vedtak. 

Vestbyen ønsker å hjelpe Klæbu IL, og svømmeavdelinga bes ta kontakt videre med 

Vestbyen. 

 

Fotball:  

I gang med treninger. Registrere utøvere og tilskuere. App. Virker, men oppfattes som 

tungvint.  

Det blir en diskusjon i styret rundt appen, personvernutfordringer, ikke alle som laster ned, 



registrering av barn osv. I en overgangsperiode brukes det nå både app og manuelle lister.  

Daglig leder har dialog med Sesam angående appen og følger opp dette, men presiserer også 

at appen skal brukes i forbindelse med arrangement. På treninger skal Rubic brukes til å føre 

opp lagslister. 

 

 

Vedtak:  

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

 

68/20 Årsmøter 

 

Det er pr. i dag ingen positive endringer mht. rammebetingelser og smitteregler. Erfaringene 

fra det fysiske, ekstraordinære årsmøtet den 15. juni tilsier at det kan være utfordrende å få 

gjennomført et årsmøte i rådhuset pga. begrensninger i lokalene. Hovedstyret har tidligere 

konkludert med at et årsmøte bør avholdes fysisk. Egnede lokaler i Klæbu kan da være f eks 

Kulturhuset eller i Klæbuhallen eller Tanemshallen. Korona situasjonen til enhver tid må 

selvfølgelig ivaretas.  

 

HS må ha en eller to runder til på saksforberedelser til årsmøte, slik at saker er forberedt godt. 

Spørsmål fra Orientering om det er noen dato for årsmøte del 2. Det er ikke satt noen dato 

enda. 

AU ønsker et mandat på å finne dato for å få gjennomført årsmøte i henhold til enhver tid 

gjeldende smittevernskrav.  

 

 

Vedtak: 

Det er fortsatt et ønske å avholde et fysisk årsmøte. AU får et mandat på å finne lokaler samt 

dato for når årsmøte kan avholdes. 

 

 

69/20 Regnskap og føringer 

Leder har vært i kontakt med regnskapsfører og revisor i forbindelse med et konkret tilfelle. 

For at regnskapsførere skal kunne utføre jobben for idrettslaget på en god og lovlig måte må 

vi som idrettslag både følge eksterne lovpålagte regler samt interne regler for håndtering av 

økonomi. F. eks skal lønn føres som lønn og ikke som kjøregodtgjørelse. Kjørebøker skal 

være reelle. Avvik fra dette eller om det mangler bilag mv. er regnskapsfører/ revisor pliktig 

til å melde fra om. 

Brudd vil kunne medføre en strafferettslig reaksjon overfor den som utfører dette samt styret i 

idrettslaget. Dette er ikke et problem i de fleste avdelinger, men slike avvik må rettes 

umiddelbart. 

 

Da denne saken ble sendt ut, var det et forhold som det ikke er tenkt på i forhold til inhabilitet. 

Dersom en avdelingsleder er inhabil smitter det nedover i styret, og saken må løftes opp til 

hovedstyrets leder. Hovedstyrets leder må gå inn i saken å være saksbehandler og rydde opp i 

det som har skjedd. 

Alle vet at mye er gjort annerledes før, men vi har fått påpakninger fra regnskapsfører.  

På grunn av sakens kjerne og inhabilitetsspørsmålet som dukket opp, ønsker styrets leder og 

trekke saken, forberede den bedre og komme snarlig tilbake til hovedstyret med den. 



Leder i håndball ønsker å komme med en kort forklaring. Det er snakk om kjøregodtgjørelse 

og honorar til en trener på et lag i håndballavdelingen. Leder handlet i god tro og har gjort noe 

han trodde han hadde lov til. Det viser seg i ettertid å ikke stemme.  

Orientering: kommer med innspill på at dette bør løses på laveste nivå, og at nestleder i 

håndballavdelingen bør komme inn å rydde opp i stedet for hovedstyrets leder. 

Håndball: Har pr akkurat nå ingen nestleder, men det ordnes opp i på styremøte 30.august. 

Stiller også et spørsmål til styrets leder om han trenger et vedtak på de overføringene som er 

gjort.  

Styrets leder: Bekrefter at det trengs et vedtak, og holder på innspillet om at dette løftes ut av 

avdelingen og opp på høyere nivå. Styrets leder går inn som saksbehandler i saken og rydder 

opp.  

 

Saken trekkes og glir over i en annen diskusjon innenfor tema regnskap. 

 

Gjenvollhytta: Det har kommet en del purringer på regninger som ikke er kommet. Har 

etterspurt flere ganger å få innblikk i et system på hva som er betalt og ikke. Ønsker tilgang til 

et arkiv med oversikt over transaksjoner i sin avdeling. Det har blitt rot, og regninger er blitt 

betalt flere ganger på grunn av manglende oversikt. Nå må man gå inn i bankoversikten å gå 

tilbake å se, dette er uoversiktlig og tidkrevende. Ved internoverføringer er det ønskelig med 

en tekst som forklarer hva transaksjonen gjelder.  

Esport stiller spørsmål om regnskap kan lage en riktig oversikt å sende ut.  

Håndball: Ønsker også innsyn til arkivet. Har også et ønske om at flere fra avdelingen kan få 

tilgang til å godkjenne faktura i Unieconomy. 

Daglig leder: Hovedregnskap for første halvår blir sendt ut snart.  Så hver måned. Det var 

fullt innsyn i starten og da kunne alle sett og hatt oversikten, men dette ble misbrukt og 

tilgangene ble trukket tilbake.  

Ski: Ønsker å se kontoplanen til regnskapsbyrået. Sendte inn en faktura som var i forbindelse 

med en treningssamling, og denne ble lagt inn under lokaler til styremøter.  

 

Styrets leder tar en rask oppsummering, som glir over til en diskusjon om kontrakter.  

Hovedspørsmålet fra E-sport er om kontrakter på lønn i en avdeling skal godkjennes av 

hovedstyret. Håndball sier at det ikke er gjort før. Badminton svarer opp med at kontrakten 

som skrives skal være en kontrakt fra KIL som ligger i bunnen, og som omskrives for å passe 

til hver enkelt avdeling. 

Daglig leder: Det må skilles mellom lønn og honorar. Alt over 10.000 skal kjøres som lønn 

og skal skrives kontrakt på, alt under 10.000 er honorar og skal ikke skrives kontrakt på. Alt 

av lønn og honorar må tas opp i avdelingens styre. 

Styrets leder: dersom man opptrer på vegne av andre, må det ligge et skriv med en fullmakt.  

Svømming: har prøvd å sende kontraktene til styrets leder/daglig leder, og savner 

tilbakemelding på disse. 

 

Det blir enighet om en ordning der styrets leder signerer nye kontrakter, og et mandat på at 

tidligere kontrakter blir gitt.  

 

Styrets leder: hovedsaken trekkes og må forberedes litt mer. Det som kom som spinoff: her 

ønskes en egen epost-tråd på hva vi ønsker og hva som skal bli bedre. Ber inn regnskap på et 

møte.  

 

Vedtak:  

Opprinnelig Sak trukket.  



+ 

Alle arbeidskontrakter på lønn skal signeres av styrets leder.  

 

70/20 Arbeidsoppgaver i avdelingene - utbetaling av midler 

Det må ryddes i medlemslister og bruk Rubic. Vi mister inntekter hvis det er feil i 

medlemslistene. De som har tatt ordningen i bruk har positive erfaringer. Det er 

tidsbesparende. 

Dessuten sparer det idrettslaget og regnskapsfører for ressursbruk i ettertid som må brukes på 

å finne tak i bilag som har forsvunnet osv. 

På hjemmesidene mangler det fortsatt mye opplysninger om hvem som sitter i 

avdelingsstyrer, dokumenter fra årsmøter, når det avholdes styremøter. styrereferat osv. 

Medlemmene våre må vite hvem som sitter i de respektive styrene, når det avholdes møter og 

referater av møtene som er avholdt. Dokumenter kan sendes til daglig leder som legger de ut. 

Det er nå klart for utbetalinger for en del midler til avdelingene etter inntekter fra idrettsskole, 

sommeridrettsskole osv. Leder foreslår at det ikke utbetales midler til avdelinger som ikke har 

ovennevnte på plass eller godt i gang med å få ivaretatt medlemslister, bruk av rubic, 

opplysninger på hjemmesiden mv (dvs. gulrot og pisk). 

 

Daglig leder: LAM midler, sponsormidler og krisepakke midler, evt idrettsskolemidler skal 

fordeles til avdelingene. Det er gulroten.  

Styrets leder: Det gjenstår noe vi må bli flinkere til. Avdelingene må legge ut hvem som 

sitter i styrene, møteinnkallinger og referater både fra avdeling og HS. Medlemmene ønsker å 

se hva som foregår i de ulike styrene. KIL har nå en hjemmeside som er lettere å 

administreres, kan utvikles til å bli bedre. 

Badminton: før hadde man tilganger til hjemmesiden, nå må alt gå gjennom daglig leder. 

Avdelingen ønsker tilganger til å legge ut info selv. 

DL: alle kan få innlogging. Det er en utfordring å få gitt opplæring til alle. Siden er ikke helt 

ferdig og alle som legger ut må følge den samme røde tråden for å holde oversikten på siden.  

Esport: Stiller et spørsmål til hovedstyret om hvorfor ingen har krevd at E-sport har 

gjennomført et årsmøte. Ny leder finner ingenting om grunnlag, budsjett, regnskap eller 

årsmøtereferat.  

DL: ønsker at HS svarer på eposter som sendes ut. Sitter nå med en følelse og en forståelse på 

at mye ikke er forstått. Trenger at avdelingene skjønner systemene og spør opp dersom det er 

spørsmål . Det er veldig mye jobb med kommune osv nå, og trenger at alle må gjøre jobben til 

administrasjonen litt lettere. Veldig glad for tilbakemeldinger, svarene kommer når 

administrasjonen har dem.   

Styrets leder: ting tar tid å flytte over, men vi må ha kontroll på medlemmene våre.  

DL: Grunnlaget for medlemssystemet er lovpålagt fra NIF. Regnskapsmessig må det skilles 

mellom egenandeler og treningsavgifter, send ut ulike fakturaer på dette til medlemmene.  

Håndball stiller et spørsmål om de som har lært seg Rubic og bruker det aktivt, kan  lære opp 

resten til å bruke det . 

Medlem: ja det kan de gjøre. Ber også alle avdelinger og lag sende inn en oversikt over 

kontoene så sendes det videre til Rubic.  

DL: Egenandelene fører vi tilbake til lagene som bruker dette. Laget skal ikke lide noen 

økonomiske tap.  

 

Badminton: Fordelingsnøkkel på dugnadsmidler fra Klæbu Rock 2019 – hvorfor blir det ikke 

betalt ut.  

Styrets leder: dette kommer som en egen sak.  

 



Vedtak: 

Det må ryddes i medlemslister, Rubic må brukes, hjemmesidene til avdelingen må 

oppdateres. Det utbetales ikke midler fra idrettslaget til de avdelingene som ikke prioriterer 

dette arbeidet. (bruker hodet, ser man tegn til vilje blir det utbetalt midler)   

 

71/20 Sommeridrettskole 

Vi ser litt på erfaringer fra i år, erfaringer med coronaregler, økonomi, mulig satsinger på 

minoritet mm. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere, og foreldre, om inkludering og 

gjennomføringen av arrangementet generelt. Svært godt fornøyd med ungdoms instruktørene. 

Det lages egne attester til hver enkelt instruktør som skrives under av leder og daglig leder. 

Dette skal være reelle attester som kan brukes videre i andre jobbsøkerprosesser. 
 

Ca 160 barn hver dag i alderen 7 til 12 år og ca 40 ungdomsinstruktører og andre instruktører 

fra 14 år og oppover, var med på Nidaros sparebank sommeridrettsskole. Av de 160 

deltakerne var det med 7 barn med funksjonsnedsettelse i alderen 6 til 17 år og 11 barn med 

minoritetsbakgrunn i alderen 6 til 12 år. 

Sommeridrettsskolen startet med åpning av Steffen Iversen og han tok seg god tid og var med 

rundt til alle gruppene og ble utfordret på ulike aktiviteter som fotball, spenst og fun battle. 

Han fikk også en del spørsmål han svarte godt på og skrev mange autografer.  

Gjennom hele uka fikk barna prøve ut mange forskjellige idretter som håndball, fotball, ski, 

orientering, badminton, innebandy, Tae Kwon Do og E-sport.  

I tillegg hadde vi mye rom for frilek med blant annet hoppeslott, fotballdart, slåball, goalball, 

teppecurling, rugby, radiostyrte biler og funbattle. Noen av barna satte pris på den tiden de 

kunne få gå og velge litt selv og finne på noe som ikke var organisert, mens andre deltok på 

det ungdomsinstruktørene satte i gang.  

Politi og brannvesenet kom også på besøk en dag og snakket med barna, viste frem ulike ting 

og satte fokus på sikkerhet og at det er lov å varsle. Et av de viktigste budskapene her var at å 

si fra til politiet eller andre voksne, ikke er sladring men å være tøff og modig og ta ansvar for 

de rundt deg.   

Onsdag var det diskotek på ettermiddagen, hvor barna fikk pyntet seg og danset og bevegd 

seg til innleid DJ. Her var igjen ungdomsinstruktørene fantastiske og dro i gang Limbo og 

felles danser.  

Midt i uka kom KILs hovedsponsor, Nidaros sparebank med is til alle sammen. 

Denne sommeridrettskolen har gjennomført inkludering på høyt nivå, hvor de både har deltatt 

på felles aktiviteter og hatt egne tilpassede aktiviteter. De har slappet av i sanserommet, herjet 

på buldrerommet, spilt kort og brettspill, kastet mange vannballonger, laget mange fine 

såpebobler, vært på skattejakt, orientert, prøvd Tae Kwon Do, spilt fun battle med Steffen 

Iversen, spilt E-sport, hoppet i hoppeslott, spilt badminton, fotball og håndball, snakket med 

politi og brann, vært på disko og mye mer. 

Vi har sett mange smil og gjengen har sjarmert flere ungdomsledere og ledere i senk. Alle 

ledere og deltakere har tatt godt vare på dem og vist stor raushet og inkludering. Det har ikke 



vært oss og dem, men Funkis har vært en del av fellesskapet. Utover i uka gled de mer og mer 

inn sammen med de andre utøverne, samtidig som de hadde mulighet til å trekke seg tilbake.  

Dette her er også starten på et videre inkluderingsarbeid for barna fra minoritetsfamilier.  

Dette har også vært et samarbeid på tvers av klubber. Team Midgard, Ranheim Royals, Klæbu 

innebandyklubb og Klæbu TaeKwon DO-klubb. 

Avdelingene i Klæbu IL gjorde også en veldig god jobb og fikk vist frem og instruert barna i 

de idrettsaktivitetene som Klæbu IL har selv. 

Idrettslaget har fått mange gode tilbakemeldinger etter årets arrangement. Vi har blant annet 

fått tilbakemeldinger fra skolene at dette arrangementet som var det som flere av barna sitter 

igjen med, som det det store høydepunktet i ferien. Klæbu IL var med på å gjøre en 

annerledes sommer til noe positivt og noe de sitter igjen med som et godt minne.  

En annen ringvirkning av prosjektet er at i løpet av høsten starter en av utøverne fra 

tilrettelagt opp i det ordinære tilbudet til håndballavdelingen sammen med sine 

skolekamerater.  

Flere avdelinger synes det var veldig bra med å få tildelt midler på forhånd, for å kunne kjøpe 

ut trenere og leie inn eksterne instruktører.  
 

Vedtak:  

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 

 

72/20 Eventuelt 

 

● Regnskap - presisering:  

Leder har blitt gjort oppmerksom på at utsagn som han gjorde om regnskapssystem i 

Klæbuposten tidligere i sommer kunne bli oppfattet som kritikk av tidligere regnskapsfører. 

Leder ser at det som ble skrevet/sagt kan smitte over til å bli kritikk av tidligere 

regnskapsfører. Dette blir feil. Det som leder mente å kritisere var hvordan KIL selv ikke 

hadde orden på sine kontoer, tilganger, innhenting av bilag, utbetalinger osv. Dvs. det rotet 

som idrettslaget selv er skyld i. Det presiseres at leder og idrettslaget har kun positive 

erfaringer med arbeidet som tidligere regnskapsfører har utført for idrettslaget. 

 

● Sportslig leder. Møte den 17 september. 

Det er behov for en ansettelse av en sportslig leder i klubb, som har ansvaret for kontakten 

mellom alle sportslige ledere. Ved en ansettelse skal denne lyses ut og det skal være gode 

prosesser rundt dette. 

Ski: Noen har begynt prosessen på sidelinja. På hovedstyremøte i juni, ble det bestemt at HS 

skulle starte prosessen. Så kom det en epost fra nytilsatt sportslig leder i håndball som ønsket 

å dra i gang en samarbeidsprosess. Det rettes kritikk mot måten sportslig leder i håndball gikk 

frem her. Det kan fort bli oppfattet som at de sportslige lederne ikke har gjort en god jobb, og 

det har kommet tilbakemeldinger på at det er blitt tatt opp feil. Det var også to avdelinger som 

aldri ble kontaktet.  



Sportslig leder i håndball er også leder i valgkomiteen, og det stilles spørsmålstegn ved 

kombinasjonen av rollene. Det stilles også spørsmål i forhold til om sportslig leder i avdeling 

må velges på årsmøtet eller ikke.  

Håndball: Leder i avdelingen dro fra HS møte før den saken om sportslig leder ble tatt opp 

og viste ikke at det var tatt som en sak i HS i juni. 

Gjenvollhytta: positivt at de sportslige lederne snakker sammen, barna må få være med på 

mest mulig. Men enig i at det kunne blitt kommunisert på en annen måte.  

Styrets leder: Det ble som det ble denne gangen, og det kan diskuteres om det burde vært 

gjort sånn eller slik. KIL må se fremover og at det nå blir et møte 17.september. Hovedstyret  

er informert  og vi ser at det er på tide med å ansette en sportslig leder i klubb. Det kom ingen 

innvendinger til dette.  

● Sak fra Gjenvollhytta:  

Er et eget styre, som i de andre avdelingene. Og vet at det er snakk om en avtale i HS at man 

skal være medlem i KIL for å sitte i et avdelingsstyre. Skal vi være formell eller praktisk? 

Kommer med innspill på at det i realiteten er en forskjell på å sitte i et styre i en avdeling med 

medlemmer, enn i et styre i en avdeling som forvalter og drifter en eiendom. 

Styrets leder: Ønsker å forberede en nærmere sak på dette.  

Nestleder stiller spørsmål om det ikke var slik at Gjenvollhytta ønsket  gå ut som en egen 

avdeling i heller gå inn i Klæbu IL drift. 

Gjenvollhytta: Det er lagt på is, forblir egen avdeling. Skal legge til rette for alle.  

Styrets leder: Alle ønsker å legge til rette for barna våre. Men det er en vesensforskjell, og 

rundt Gjenvollhytta er det mer besteforeldre enn foreldre som stiller opp. KIL sitt svar på 

bymarkveteranene.  

Esport: det må diskuteres i avdelingenes styre og saken må opp på en ordentlig måte. Alle 

styrer har vanskeligheter med å få tak i folk. Det går på stemmerett osv. Savner et godt 

argument på at de ikke skal betale medlemsavgiften.  

Gjenvollhytta: Hva gjør vi med de støtte medlemmene? En på 80 år som ville være 

støttemedlem fikk ikke faktura. Mener det er vanskelig for de eldre å må forholde seg til et 

medlemssystem. Heller få inn dem enn de som jobber mye frivillig. 

Styrets leder avslutter diskusjonen og tar det opp igjen på et senere tidspunkt. 

 

● Sørborgen kunstgress 

Daglig leder: Kommunen  kommer med utkast til avtale. Brende er vanskelig i forhold til å 

overholde sin del av kontrakten. Skal vi bestille å betale og håpe vi får igjen? Snakk om ca. 

160.000 kroner. Ikke noe kostnad fotballavdelingen kan ta.  Sitter på en avtale med Brende 

som ikke blir fulgt opp.  

Fotball: Banen må fikses tidligere, er nå på 3 års slitasje i stedet for år, og banen er i dårlig 

stand.  



Styrets leder: med mindre vi får et tydelig nei, bestiller vi.  

Fotball: skal vi leie/kjøpe traktor? Skal vi eie banen? Mange spørsmål som må bli besvart 

snarlig.  

Daglig leder skal i møte med kommunen angående dette.  

● Idrettsskole: 

Badminton: Har et sterkt ønske til avdelingene om å snakke sammen om idrettsskole.  Nå er 

det tre avdelinger som har idrettsskole på samme dag. Idrettene har blitt mer helårs og 

kolliderer med hverandre. Badminton får ikke til å ha idrettsskole når det er slik. 

Styrets leder og daglig leder sier at dette skal følges opp. 

 

● Habilitetsspørsmål:  

Er man leder for en avdeling kan man ikke som trener eller lagleder for et lag i samme 

avdeling. Dette kan interessefordeler, som forfordeling av dugnader osv. Det må settes opp 

kjøreregler på hva er greit å hva er ikke greit. Dette også for å beskytte oss som klubb. 

 

● Tilsynsvakt:  

Vaktene må henvende seg til avdelingslederne, dersom det er noe spørsmål o.l. Mange 

spørsmål rettes direkte til administrasjonen, hvor mange av spørsmålene kunne blitt besvart av 

avdelingslederne.  

Det blir også rettet et hjertesukk til avdelingene som har tilsynsvakt, og prate sammen. Nå er 

det slik at håndball og fotball, ved flere anledninger, setter opp samme lag til å ha tilsynsvakt 

samtidig i Tanemshallen og Klæbuhallen. Det er flere barna som er med på både fotball og 

håndball, og det blir vanskelig for foreldregruppene og stille med nok folk.  

 

 

 

Referent: Renate Thorvaldsen Svinning 

 


