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Ansvarlig/Frist

Innkalling og saksliste
Protokoll fra styremøte
Runden og info fra daglig leder
Orientering - møte med Trondheim kommune
Besøk fra Trondheim Idrettsråd
Årshjul - faste saker til HS
Referat fra AU - praksis med kopi til HS
Eventuelt

44/21 Innkalling og
saksliste

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Styrets leder

45/21 Protokoll fra
styremøte 25.03.2021

Ønsker klare tidsfrister på saker. Eks Samarbeid
Gjenvollhytta – ski.

Styrets leder

Vedtak:
Protokoll fra møte den 25.03.2021 godkjennes.

46/21 Avdelingsrunden Avdelingene informerer.
og info fra daglig leder
Badminton:
Seniorer fikk komme i gang med trening. Avdelingen
er rammet av Korona og karantene. All trening avlyst
denne uka, usikkert hva som skjer i neste uke.
Har fornyet trenerkontrakter med Ole Andreas Sagøy
og Terje Knutseth i 1 år til.

Linda Våbenø
Berg

Ski:
Ingvild Harr Lian
Har hatt et styremøte og et mulig samarbeid med
Gjenvollhytta og Klæbu IL Drift ble tatt opp. Det er
planlagt å gå dypere inn i den saken i første halvdel av
juni.
Er midt mellom sesongavslutning og oppstart.
Ny sesong starter 1.mai. Har brukt tid på evaluering og
lagt planer for ny sesong. Skal ha en Kick off neste
lørdag, kombinert med dugnad på skibua. Har fått
midler fra Nidaros til å opprette bålplass/benker utenfor
skihytta. Forseth Grus sponser grus, lån av gravemaskin
osv.
Dette området vil brukes til treinger, samlinger,
poengrenn osv. Plassen blir stående slik at flere kan
bruke området. Gassgrill og evt. bålpanne låses inn,
men det er bare for avdelingene å si fra dersom noen vil
låne dette.
Ski starter opp et minoritetsprosjekt til vinteren
bestående av 6 kvelder i januar/februar for
barneskolebarn, slik at de skal lære seg å gå på ski.
Starter med en kartlegging i august over antall
minoritetsbarn i barneskolen.
Har tilsynsvakt uka her. Det har kommet en
tilbakemelding på at ski er hakket strengere og rigid på
reglene. Skulle hatt en liten gjennomgang ved oppstart
til høsten slik at reglene er omforent. Det støttes fra
andre avdelinger at alle skal følge reglene like mye som
ski.
Et generelt ønske om at papirer i permene blir digitalt.
Svømming:
Har startet opp med minoritetssvømming. Lite barn i
starten, men etter å ha banket på dører og snakket med

Hilde Farbu

foreldre har det kommet flere. På søndag var det 9
gutter. Svømmebassenget ble stengt slik at jentene ikke
kunne svømme på søndag.
Starter opp med et nytt prosjekt; «gøy i vannet». Har
kun 1 plass igjen.
Fikk fullført svømmekurs denne uka.
Håndball:
Jan Erik Strøm
Det er kommet i stand en samarbeidsavtale med
Kolstad (damer) som er positivt for Klæbu. Ingen
økonomiske forpliktelser. Klæbu skal kunne hente inn
spillere fra Kolstad dersom det trengs.
Herre senior har kommet i gang så smått.
Jentelag: utfordringer med trenere/lagledere –
ambisjoner. Dette tas tak i.
SU fortsetter med samme sammensetning som før.
Tilsynsvakter: Må en innskjerping til i forhold til at alle
som går inn i hallen skal scanne inn QR-koden.
Uvisst hva som skjer fremover med treninger i forhold
til sommertildeling i hall. Klæbuhallen stenges for
oppussing. Tanemshallen stenger.

Funkis:
Ny nestleder; Kristoffer Mjølhus.
Har svømmeaktivitet med bra trivsel i gruppa.

Orientering:
Nærmer seg sesongstart.
Planlegger orienteringskvelder som er ukentlig
arrangement, hvor eksisterende medlemmer og nye
medlemmer inviteres inn.
Planlegger oppstart allidrett. Innspill på dager til
allidrett – pass på så det ikke blir kollisjon.
Tur orientering som er tilgjengelig for alle.
Det jobbes med et turtilbud og sommeridrettsskolen.

Kristoffer
Mjølhus

Frode Bergrem

E-sport:
E-sport-rommet er ferdig oppusset og skolen har begynt Monica Øwre
å bruke det. Åpning for utøverne neste onsdag med
oppstart av treninger. Har nå 25 utøvere, hvorav 2
jenter.

Rektor på Klæbu ungdomsskole har ordnet med kort og
nøkler. 2 ungdommer har blitt klubbambasadører for å
jobbe med rekruttering. Det er flere som bruker
discorden som ikke er medlemmer gjennom Klæbu IL –
noen har E-sport som valgfag gjennom skolen.
Mange nye utøvere som ikke er med på andre
aktiviteter.
Kan ha styremøte i E-sport lokalet neste gang.

Gjenvollhytta:
Hytta er foreløpig stengt. Venter litt med å starte opp
med utleie. Holder på med oppussing.
Et samarbeid med ski og Klæbu IL Drift: synes
beskrivelsen i bestillingen var vag.
Det er viktig å få startet prosessen med å definere seg
selv – samarbeid, kommunikasjon, hvordan det er
organisert.
Det settes en tidsfrist til 1.oktober på
samarbeidsprosjektet mellom Gjenvollhytta,
Skiavdelingen og Klæbu IL Drift.

Morten Kjøren

Fotball:
Kristian Meland
Deltok på digitalt klubbforum med NFF Trøndelag for
2 uker siden. Ble presentert for en 4 stegs modell for
gjenåpning. Nå tillates treninger og treningskamper i
kommunen. Steg 2 er gjenåpning av barnefotball. Det
er foreløpig planlagt oppstart av sonekvelder 26.mai
dersom alt går som det skal.
Bruker tida godt nå når sesongen er satt på vent, til å
jobbe med dokumenter, lagt ut ting på hjemmesida,
oppgraderinger på Sørborgen (kiosken, bygge ny
platting med tak, fått tilskudd fra banken som går til lyd
og bilde på sørborgen).
Jobber med å få på plass trenerkontrakter. Har nå 15
ungdommer som har meldt seg som ungdomstrenere.
(15 – 20 år). Noen av de litt eldre blir trenere til de litt
eldre lagene.
Har funksjonshemmede inkludert sammen med
klassekamerater.
Info fra Daglig leder:
Sommereventyret uke 25 til 30
142 påmeldte barn gjennom sommeren.

Daglig leder

Sommeridrettsskolen har 71 påmeldte.
Det har kommet inn 45 søknader for sommerjobb
Det jobbes nå med programmet.
Rema 1000 sponser brødmat gjennom
sommerarrangementene.
Frivilligsentralen og Klæbu Treningssenter er med på
arrangementene.
Oppfordrer avdelingene til å ha aktiviteter gjennom
sommeridrettsskolen.
Årsmøteprotokoller må sendes inn til
kontrollkomiteen innen 6.mai.
Det har kommet inn penger på utstyrsmidler (fotball,
badminton, ski, funkis og allidrett). Dette er satt inn på
kontoene.
Fotograf. Det har kommet inn mange søknader.
Det er inngått avtaler med 2 fotografer (Robert
Magnusen og Julie Solem).
Positivt fra medlemmer om at det leies inn fotograf.
Hovedlaget betaler for fotograf.
Avdelinger må melde inn arrangement og sesongstart
til daglig leder, slik at det settes opp et årshjul.

Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

47/21 Orientering møte med Trondheim
kommune

Den 22.04.2021 var det et møte mellom Klæbu
Styrets leder
Idrettslag og Trondheim kommune. Fra idrettslaget
stilte leder og daglig leder. Fra kommunen stilte kultur,
nærings og idrettsdirektør, enhetsleder for idrett og
friluftsliv samt sentrale saksbehandlere.
Initiativ til møtet kom fra kommunen. Hensikten med
møtet var å presentere KIL slik det er i dag og hvordan
det kan komme til å utvikle seg. Dette vil gjøre
kommunen bedre kjent med og i stand til å vurdere
hvilke behov KIL har slik at kommunen kan hjelpe til
med en positiv utvikling.
Tema i møtet dreide seg mye om:
● Tilgang til eiendom både på Sørborgen og på
Tanem
● Mulighetsstudier - Sørborgen og Tanem

● Konkrete utfordringer knyttet til samarbeid og
områder
I HS-møtet blir det en gjennomgang av presentasjonen
som var utarbeidet i forkant av møtet. Det legges opp til
litt refleksjon mht. planer idrettslaget har.

48/21 Besøk fra
Trondheim Idrettsråd

Trondheim Idrettsråd var på besøk. Bakgrunnen er et
gjensidig ønske om å bli bedre kjent sett i forhold til at vi er
en ny bydel i storkommunen.
Anne Lise Bratsberg holdt presentasjon om Idrettsrådets
organisasjon, arbeidsoppgaver og hvordan samarbeid med
kommune og KIL kan/ bør foregå.
Linda Skjervold holdt et innlegg om aktivtetsguide og
inkludering. Gjensidig refleksjon om tema.

Presentasjonene legges ved referatet.
Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

49/21 Årshjul - faste
saker til HS

Styrets leder/AU
Til tider oppleves det fra leder sin side at faste
arbeidsoppgaver som styret må ta stilling til i løpet av
året drukner litt i mengden av andre saker som også må
gjøres. Faste arbeidsoppgaver har gjerne tidsfrister
fordelt utover året.

Innspill fra avdelingene i møtet:
Koordinering av all-idretten – tenke helhetlig gjennom
hele året. Ønsker at det settes opp tid i styremøter til
slike diskusjoner.
Vedtak:
Hovedstyret ber om at DL/ AU utarbeider et årshjul
som ivaretar terminvise oppgaver som HS har i løpet
av året. Årshjulet brukes til å planlegge HS sine møter.
Det er opplevd uavklarte ting,

Styrets leder/AU

som må forbedres til høsten. Orientering og fotball har
aktivitet som kolliderer nå. For å få årshjulene til å
fungere, ønskes det at avdelingene snakker sammen.
Denne gangen flytter Orientering dag. Passer på at ved
neste fordeling snakkes det sammen innad i
avdelingene og fordeler dagene. Det jobbes for å få inn
gode rutiner for utarbeidelse av årshjul.

50/21 Referat fra AU praksis med kopi til HS

Det har vært fokus på å knytte arbeidet i AU nærmere Styrets leder
sammen med HS og de mandat/ arbeidsoppgaver som
gis derfra. Det foreslås derfor at referat fra AU sendes
som en rutine i kopi til HS. Innad i AU har det vært
diskutert hvordan og til hvem disse referatene bør
sendes til. Referatene er offentlige og AU foreslår at
referatene sendes til HS/ avdelingslederne som ved
behov bruker disse i sitt arbeide. Hvis disse referatene
legges ut på hjemmeside ol. kan det fort bli at
forskjellige interessenter prøver å ta direkte kontakt
med AU. Det er viktig at det er HS som er kontaktpunkt
i slike saker og at AU jobber for HS.
Vedtak:
Hovedstyret vedtar at referat fra AU rutinemessig
oversendes til HS sine medlemmer.

51/21 Eventuelt

1. Nærmiljøanlegg - Skillingsvegen – Tanem
Dette ble tatt opp under sak 48/21
2. Kjøp av Tavle på Sørborgen - 4X3 meter til
bruk for fotball og andre arrangement i regi av
KIL på Sørborgen. Kan også benyttes til
reklame samt informasjon for alle avdelinger.
Det sjekkes opp muligheten til å filme/ta bilder i
forhold til hærverk, innbrudd osv.
3. Korona - informasjon mm.
Dette er godt håndtert av daglig leder

Neste møte: det sendes ut forslag til møteplan 10.mai.

Styrets leder

