
Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL

Tid: Torsdag 25.03.2021 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Rådhuset (kan bli digitalt hvis nødvendig)

Saksliste:

35/21 Innkalling og saksliste
36/21 Protokoll fra styremøte 11.03 og 16.03.
37/21 Runden og info fra daglig leder
38/21 Idrettens Hus -
39/21 Hovedstyret - sammensetning og størrelse - styret / avdelingene
40/21 Organisering av Gjenvollhytta - Klæbu IL Drift AS - Ski
41/21 Holdninger og kultur
42/21 Tanem Grus
43/21 Eventuelt

Klæbu 20.03.2021

Arild Haugen
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35/21 Innkalling og saksliste
Saksansvarlig: Leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.

36/21 Protokoll fra styremøte 11.03.2021 og 16.03.2021

Saksansvarlig: Leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra møte den 11.03.2021 og 16.03.2021 godkjennes.

37/21 Avdelingsrunden og info fra daglig leder
Saksansvarlig: Avdelingene

Avdelingene informerer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

38/21 Idrettens Hus
Saksansvarlig: Leder/ AU.

Det er gjort en del forberedende arbeider og vi har vedtak på hovedstyre nivå om:

● Vi har vedtak på geoteknisk
● Vi har tegninger av hus
● Vi har laget søknad om spillemidler
● Vi har vedtak på at hovedstyre er referansegruppe
● Vi har et vedtak på at det er opprettet en arbeidsgruppe

Gjenstående gjøremål:

● Evaluering av organiseringen av prosjektet
● Fremdrift
● Forankring av bygging av Idrettens Hus på årsmøte
● Kommunal garanti
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● Lånetilsagn
● Byggetillatelse og IG

Et naturlig første steg vil være å utforme og sende inn søknad om kommunal garanti og utarbeide
en søknad om byggetillatelse. Når vi har en kommunal garanti kan vi søke om lånetilsagn (dvs.
nødvendig finansiering ut over spillemidler).

Når det ovennevnte er på plass vil vi ha en oversikt over økonomien i prosjektet og saken vil
være klar for å få en endelig behandling i årsmøte om Klæbu Idrettslag skal gjennomføre
prosjektet. Det kan være at dette er en så spesiell sak for idrettslaget at det vil være
hensiktsmessig at saken blir behandlet i et ekstraordinært årsmøte.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret ber om at det i AU igangsettes arbeide med å utforme og sende inn en
kommunal garanti og søknad om byggetillatelse samt at det forberedes sak om Idrettens
Hus til årsmøtebehandling.

39/21 Hovedstyret - sammensetning og størrelse
Saksansvarlig: Leder

Fullt hovedstyre har mange medlemmer. Et spørsmål som stilles fra tid til annen er om vi er
hensiktsmessig organisert for de saker som vi har pr i dag og de utfordringene som kommer?

Det foreslås at AU henter inn informasjon om hvordan andre idrettslag har organisert seg på
hovedstyrenivå. Dette materialet systematiserer og legges frem for hovedstyret som beslutter evt. videre
arbeid med organisering av styret. Det presiseres at hvis det blir aktuelt med å gjøre evt. endringer så er
dette et langsiktig arbeide som tidligst kan gjøres i 2022.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret ber AU hente inn informasjon om hvordan andre sammenlignbare idrettslag har
organisert seg på hovedstyrenivå. Materialet systematiserer og legges frem for hovedstyret som
beslutter evt. videre arbeid med organisering av styret.

40/21 Organisering av Gjenvollhytta - Klæbu IL Drift AS - Skiavdelinga
Saksansvarlig: Leder

Denne saken henger til en viss grad sammen med sak 39/21. Gjenvollhytta, Klæbu IL Drift AS
og Skiavdelingen har nære interesseområder både mht ski, geografisk plassering samt drift og
etablering av løypenett. Det bes om at Gjenvollhytta og Klæbu IL Drift AS og Skiavdelingen
evaluerer sin egen virksomhet, hvordan samarbeidet dem imellom fungerer samt om det på noen
måte er utfordringer og forbedringspotensiale mht. hvordan de er organisert og hvordan arbeids-
og ansvarsoppgaver er fordelt.
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FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret ber om at Gjenvollhytta, Klæbu IL Drift AS og Skiavdelingen setter i gang en
evaluering av organisering, drift og samarbeid. Arbeidet presenteres for AU/ hovedstyret
og vil danne grunnlag for evt. videre arbeid.

41/21 Holdninger og kultur

Saksansvarlig:  Leder / AU
I AU er det igangsatt arbeide med å følge opp årsmøtet sitt vedtak. Status pr. nå er:

● I AU har det vært diskutert om det bør forankres noe om kultur og holdninger i
idrettslaget sin overordnede målsetning.

● I AU har det blitt foreslått at det arrangeres et workshop med hovedstyret om hvordan
dette arbeidet skal drives videre.

● En vei videre i arbeidet og som en forberedelse til workshop i hovedstyret kan være å
benytte en meningsmåling for å få tilbakemeldinger fra våre medlemmer.

Det reflekteres i hovedstyret om veien videre og forslag til vedtak utformes i møtet som en følge
av det hovedstyret kommer frem til.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedtak utformes i møtet.

42/21 Tanem Grus
Saksansvarlig:  Leder

Leder gir en redegjørelse for status i arbeidet. Det ettersendes en egen skriftlig orientering som
ettersendes før møtet den 25.03.2021.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tar saken til orientering.

31/21 Eventuelt
● Bistand av fotograf
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