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Leder har mottatt spørsmål i forhold til representasjon i
møter. Det er et ønske om kontinuitet at det er de
samme som møter. Hovedregel bør være leder eller
nestleder. Er det prekært, kan en av de andre møte
dersom dette avklares med styrets leder på forhånd. Det
burde vært tatt en runde på hvordan vi gjennomfører
digitale møter/ hybridmøter. Bilde på skjermen, prating
osv. Det kommer et ønske om at dette blir tatt opp som Styrets leder
en egen sak på et hovedstyremøte senere.
Media: Det blir problematisk når medlemmer som
stiller i hovedstyret kritiserer HS sitt arbeid offentlig.
Det er skadelig for omdømme og merkevare og tar
fokus bort fra arbeid med aktiviteten og barn og unge.
Styrets leder ønsker ikke å gå ut i Klæbuposten å
diskutere, men ønsker å besvare ut spørsmålene på en
ordentlig måte på. Spørsmål som medlemmer ønsker
besvart skal behandles på en riktig måte, av de riktige
organer og publiseres på riktig sted (f.eks. på

hjemmesiden eller gjennom avdelingene). Klæbuposten
er ikke riktig sted. Diverse utblåsninger om idrettslaget
i Klæbuposten og Face book er del av en kultur som
bør avsluttes. Deler av dette arbeidet er påbegynt og
AU jobber med dette om saken om kulturer i
idrettslaget. Det var enighet i hovedstyret at de som
fremstår på en uheldig måte må kalles inn til samtaler. Leder
Å skape ro gjøres gjennom god informasjon på
hjemmesidene om aktivitet, gode historier og
informasjon
Det er laget eposter til informasjon, og som er ment å
sendes ut som informasjon til styrene og medlemmene.
Vi må forholde oss til sak og hvordan ting gjøres.
Viktig at vi når vi kommer med informasjon ikke
henger ut medlemmer eller andre på en ugrei måte selv
om vi strengt tatt er uenige eller føler oss provosert.
KIL har ansatt 69 ungdommer i sommerjobber og KIL
må oppføre seg som voksne forbilder.
Det oppleves fra avdelinger som vanskelig å nå frem i
Klæbuposten med positive saker. Skiavdelingen ble
spurt av klæbuposten om å sende inn tekst og bilder fra
et koronatilpasset godt gjennomført klubbmesterskap,
men det ble ikke funnet spalteplass til dette allikevel.

52/21 Innkalling og
saksliste

53/21 Protokoll fra
styremøte 29.4.2021

54/21 Avdelingsrunden
og info fra daglig leder

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Styrets leder

Vedtak:
Protokoll fra møte den 29.04.2021 godkjennes.

Styrets leder

Avdelingene informerer.
Runden kortes ned med kun nødvendig informasjon.

Badminton:
Tidligere paraspiller for Klæbu IL, Helle Sofie Sagøy,
har kvalifisert seg til paralympics i Tokyo.

Linda Våbenø
Berg

Håndball:
Har ansatt en lønnet trener i avdelingen på kontrakt.

Jan Erik Strøm

Info fra Daglig leder:
 Sommereventyret
69 ungdommer er ansatt
Det er samlet inn 831.000 kroner i midler i
tillegg til, Rema 1000 sponsor brødmat, Tidy
Økonomi sponser is, Nidaros Sparebank sponser
t-skjorter og hettegensre.

55/21 Forberedelser til
årsmøte



Kartlegging på ødelagt utstyr på grunn av
smittevern må sendes inn nå



Søknad om driftsmidler til Trondheim
kommune. Søknadsfrist er 1.juni. Fotball og ski
er sendt inn til daglig leder. Det sjekkes med
Gjenvollhytta.

Innkomne saker
Sak 1 – Hestesport
Egen saksfremstilling. Samme som tidligere, men med
utfyllende kommentarer som er etterspurt og vedlegg.
Sak 2
Svare ut spørsmål som er stilt fra medlem – samme som
Klæbuposten



Alle spørsmål (8) som er stilt i dette anonyme
innlegget må besvares i årsmøte.
9) Har Klæbu IL ytterligere forpliktelser til å
arrangere Klæbu Rock fremover?

Viktig å svare ut at vi har forpliktelser for å
gjennomføre Klæburock 2020 som henger igjen på
grunn av avlysninger i forbindelser med Covid 19.
Mye av dette besvares i årsberetningen. Sette et merke
på hvor i årsberetningen svarene finnes, eventuelt

Styrets leder

klippe inn svarene fra årsberetningen og regnskapet og
legg ved som direkte svar.
Sak 3 – Gjenvollhytta



Gjenvollhytta som egen avdeling i Klæbu il
opphører, og erstattes av en driftsgruppe
underlagt hovedlaget.
Driftsgruppen konstitueres av hovedstyret etter
årsmøte.

Det må sjekkes ut om innsendere av sak kan stå som
anonyme. Ordlyden i opprinnelig saksfremstilling er
noe følelsesladet. Det tas opp med de som har sendt inn
saken og endre ordlyden til en mer nøktern fremstilling.
Det ble diskutert om forholdet til det arbeidet som er
startet mht. organisering og drift av Gjenvollhytta,
Skiavdelinga og Klæbu IL Drift AS uten at det ble
foreslått at noe alternativt vedtak fra hovedstyret.
Saken blir stående med vedtak slik det er foreslått fra
innsendere.




Sak 4 – Klæbu IL Drift AS
Klæbu IL Drift AS avvikles.
Maskinpark overdras til Klæbu IL og Klæbu IL
overtar driftsavtale med Trondheim kommune.

Dette er en sak som er avhengig av riktig fakta.
Etter en refleksjon i hovedstyret var det enighet om å
fremme et alternativt vedtak hvor det utredes mer om
det er et riktig å legge løypekjøringa inn under
idrettslagets før at det fattes ets slikt vedtak, men at
hovedstyret gis fullmakt til å gjennomføre dette hvis det
viser seg at det vil være en riktig beslutning.
Leder orientert om at han som aksjeeier og
styremedlem ikke gis innsyn i økonomien i Klæbu IL
Drift AS og det er han misfornøyd med. Det er et ønske
at økonomien i Klæbu IL Drift AS skal være
transparent og at det også her innføres ordninger ved
dobbeltsigneringer. Innhentes konkurrerende anbud mv.

56/21 Eventuelt

I 2010 var det kronerulling i bygda for å kjøpe en ny
løypemaskin, samt sponsorer. Resterende av pengene
ble lånt fra KIL.
Ingen saker under eventuelt ut over innledende

Neste møte: 27.mai - signering av årsmøtepapirer

