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Hovedstyret i Klæbu IL
18.02. 2021 klokka 19 - 21
Digitalt / Klæbu Rådhus

Deltakere:

Arild Haugen, Kate Tømmervold, Haldor Grendstad, Renate
Thorvaldsen Svinning, Monica Øwre, Anne Cathrine Skaaren Moe,
Frode Bergrem, Hege Bjerkan, Hilde Farbu, Ingvill Harr Lian, Jan Erik
Strøm, Linda våbenø Berg, Gisle Stølen og Christian Lorås.

Referent:

Renate Thorvaldsen Svinning

Sak

Kommentar
Saker

Møte 4 - 2021

16/21 Innkalling og
saksliste

17/21 Protokoll fra
styremøte 11.02.2021

Ansvarlig/Frist

16/21 Innkalling og saksliste
17/21 Protokoll fra styremøte 11.02.2021
18/21 Runden og info fra daglig leder
19/21 Ekstraordinært årsmøte - 25.02.2021
20/21 Fortløpende fullmakter til å søke på midler,
haller mm
21/21 Oppfølging av manglende betaling av
medlemskontingent
22/21 Eventuelt
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 11.02.2021 godkjennes

Styrets leder

Styrets leder

18/21 Runden og info fra Håndball:
Jan Erik Strøm
Lite nytt. Planlegger årsmøte 18.mars. Mangler noe på
daglig leder
budsjett, jobbes med det.
Sportslig utvalg jobber sammen med J03 og jenter 20
for å utrede muligheten for å stille med lag i 2.divisjon.
SU skal redegjøre fordeler, ulemper, økonomi osv. Det
vil blant annet koste mellom 100.000 og 150.000 pr

trener.
Gjenvollhytta:
Haldor
Lett oppussing og pynting av Gjenvollhytta. Det skal
Grendstad
lages en reklamefilm kommende helga, med drone.
Mange biler på parkeringsplassen. Jobber med å holde
løypene åpne.

Ski:
Har arrangert poengrenn i lysløypa i dag. Dette ble en
suksess.
Annonserte tidligere i uka at det skulle være snødugnad onsdag 17.02 og torsdag 18.02.
Det var kun den harde kjerne i avdelingen som møtte.
Skuffet over at ikke noen fra bygda stilte opp da
løypene brukes av alle i bygda, inkludert skoler,
barnehager o.l
Jobber med planlegging av årsmøte 8.mars.
To seniorløpere som gikk norgescup i Førde forrige
helg, og gjorde det bra.
Har fått løypekjøringsturnus.

Ingvill Harr Lian

Spørsmål: Hvordan offentligjør vi dugnader – hvilke
plattformer?
Snø-dugnaden ble annonsert på facebook. Rekker ikke
å publisere på hjemmeside ved kort varsel.
Forslag til å nå ut til flere. Ønskelig at avdelingsledere
sender ut informasjon om fellesdugnader til andre
avdelingsledere på epost.

Svømming:
Ikke så mye nytt. Prøver å få i gang tilrettelagt
svømming for minoritetsbarn.

E-sport:
Eva Helland har trukket seg som leder. Er med i styret
fremdeles, men Monica er konstituert leder.
Selve lokalet begynner å bli ferdig, kjøkkenet har
kommet. Mangler hjelp til å sette opp kjøkkenet.
Planlegger årsmøte 10.mars. Usikker på om
ungdommene har tatt i bruk pc-ene.

Hilde Farbu

Monica Øwre

Orientering:
Frode Bergrem
Ikke aktivitet, jobber frem mot årsmøte mandag 1.mars
Fotball:
Ikke tilstede.

Badminton:
Ikke mye å melde. Forbereder årsmøte, lite påmelding.
Linda Våbenø
Oppfordret juniorene til å ta på seg styreverv. Håper på
Berg
lettelser for utøvere over 19 år.
Funkis:
Ikke tilstede under runden.

Daglig leder:
Daglig leder
Sommer-Trondheim 2021.
Trondheim kommune ønsker at dette tas opp.
Det er ønskelig at det blir arrangement som skaper
aktivitet for barn og unge samt lager arbeidsplasser for
ungdommer, gjennom sommeren 2021.
Sommer-idrettskolen planlegges arrangert som vanlig.
Sendes inn en søknad til Gjensidigestiftelsen på
300.000 kroner + en søknad til Antonstiftelsen.
Klæbuhallen
Daglig leder
Hallen skal pusses opp i sommer og blir dermed stengt
over en lengre periode. KIL har varslet at det ikke
stilles med tilsynsvakt i uke 28, 29 og 30
Halltid;
Frist 1 april – avdelinger søker treningstid gjennom
særkrets. Avdelinger varsler inn treningsønsker til
særkrets.
Datoer for arrangement og ønskede treningstider for
gymsaler sendes til Kate. Administrasjonen søkes
gjennom bookingbasen.
Økonomirapporter
Sendt ut til avdelingene onsdag 17.02.

Daglig leder

Daglig leder

Påmelding All-idrett:
All-idrettspåmelding er lagt ut i dag. Avdelingene som Daglig leder
deltar i all-idretten må dele info med sine medlemmer.
Nytt av året er at man må melde seg på for å få faktura
og for å få delta.
Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

19/21 Ekstraordinært
årsmøte

Styrets leder

Årsmøtepapirer er utarbeidet og klare for utsending.
Disse vedlegges. Evt endringer i årsmøtepapirene
gjøres i hovedstyremøtet. Årsmøtet vil være digitalt
pga. gjeldende koronaregler. Geir Jarle Sirås er spurt
om å være møteleder. Det er noen utfordringer med å
ha et digitalt årsmøte og disse avhjelpes med teknisk
hjelp. Til den tekniske gjennomføringen av det digitalt
årsmøte er Totallyd spurt om å bistå. Møteleder, leder
og referent vil sannsynligvis være samlet i et “studio”.
Innspill av kandidater til valgkomite. Vi har pr. i dag 4
personer som er meldt inn og har sagt ja til å bistå som
kandidater i en valgkomite. Dvs at vi pr i dag mangler 1
varamedlem for å ha en fulltallig valgkomite. Det
forslagsrett til kansdidater til valgkomite helt inn til at
valg holdes i årsmøte. HS må ta stilling til hvem som
innstilles som leder av valgkomiteen. Det kommer et
forslag om at valgkomiteen konstituerer seg selv innen
første HS møte etter ekstraordinært årsmøte. Styrets
leder tar kontakt med kandidatene til ny valgkomite.
Styrets leder går gjennom sakspapirene og gjør
endringer der det kommer innspill underveis.
Saksfremstilling hestesport:
Spørsmål om hva utøverne betaler i tillegg til
medlemsavgift i Klæbu IL. De betaler en kursavgift og
evt. utstyr. Når utøverne kommer over et visst nivå må
de betale et Grønt kort. Dette kan sammenlignes med
lisenes i ballidrettene. Ligger ikke noe avtale med stall
Granly enda i forhold til leie av treningstid osv. Dette
gjøres dersom de blir en avdeling i KIL.
Det kommer et spørsmål om stall Granly har hester som
passer til alle aldersgrupper. Det antas at de har dette,
men styrets leder sjekker opp dette.
Spørsmål om rytterkretsen kommer på ekstraordinært
årsmøte. Styrets leder tar spørsmålet inn til idrettsrådet.

Vedtak:
Hovedstyret sender ut endelige sakspapirer til
det ekstraordinære årsmøtet.

20/21 Fortløpende
fullmakter til å søke på
midler, haller mm

Styrets leder
Det er tidvis et problem at for å søke på f.eks
stønadsmidler, halltid ol. så trengs det ofte at det
vedlegges en formell aksept fra idrettslaget til å søke. I
tillegg er det ofte søknadsfrister som må overholdes.
Mange av disse er unødvendige å behandle i HS.
Vanligvis er det daglig leder som sender slike søknader
i samråd med de enkelte avdelingene. For å få fleksibel
ordning foreslås det derfor at styrets leder kan gi aksept
til å søke på vegne av idrettslaget når dette er avklart
med avdeling og er en kurant sak.
Idrettsråd/krets; det jobbes inn mot minoritet. Det skal
ligge ved et styrevedtak på at hovedstyret er informert
at det jobbes med dette.
Fullmakter er bra, men også greit med en informasjon
til avdelingene på at det er sendt inn søknader.

Vedtak:
Fortløpende fullmakter som trengs for å søke på
stønader, halleie mv. og som er avklart med de
respektive avdelinger, kan gis av leder og
legges ved søknader.
Hovedstyret holdes løpende orientert om
søknader som er sendt inn.
21/21 Oppfølging av
manglende betaling av
medlemskontingent

Vi har et system som fanger opp og hjelper til med
medlemmer som ikke kan betale. Saken gjelder ikke
disse. Saken gjelder andre som av forskjellige andre
grunner ikke betaler medlemskontingent, ofte såkalte
“sovende medlemmer”. Klæbu il er midt i en
profesjonaliseringsprosess og det brukes mye tid på å
følge opp fakturaer som ikke betales. Det er derfor et
behov for ha et system som effektivt kan følge opp
slike saker.
Det foreslås derfor å bruke et innfordringsfirma til å
kreve inn utestående fra de som ikke betaler. Etter
forfall sendes saken over til firma som følger opp
betaling videre. Det vil også være naturlig å stryke
medlemmer som misligholder kontingent. Vi har
bestemmelser om dette i vårt eget regelverk.

Styrets leder

Avdelinger må hjelpe til å rydde i listene sine. Sovende
medlemmer kan til slutt strykes.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar at det kan benyttes
infordringsfirma til å følge opp eksterne
ubetalte fordringer.
AU gis et mandat til å følge opp hvordan vi
løser ubetalte interne fordringer.
22/21 Eventuelt

Rubic:
Alle avdelinger må bruke medlemssystemet til
påmelding ved årlige møter.
Gjenvollhytta opprettes som avdeling
Det lages egen fane for æresmedlemmer.
Hjemmeside
Booking av møterom – det er sendt spørsmål til
hjemmesideleverandør for forbedring av løsningen.

Neste møte: 11.mars kl. 19.00,

