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01/21 Innkalling og
saksliste

VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes

Styrets leder

02/21 Protokoll fra
styremøte 28.10.21 og
02.12. 2021

VEDTAK:

Referat  fra møte den 28.10.2021 er godkjent.
Referat  fra møte den 02.12.2021 godkjennes med
endring mht. deltaker fra svømmeavdelinga.

Styrets Leder



03/22 Runden og info
fra daglig leder

Daglig leder:
Regnskap er sendt ut. Dersom det er spørsmål ta opp
dette med daglig leder.
Spørsmål på post støtte og bidrag;
Hvilket omfang har Covid-støtten?
Hvordan vil det slå ut dersom vi ikke mottar dette neste
år?
Svar:
Fra avdelingene er det sendt inn fra avdelingsleder.
Når det gjelder arrangement for idrettslaget, tas dette
med AU. Krisepakke gjelder frem til juni 22. I år uten
pandemi har det vært betydelig større inntekter enn
under pandemien. Det vil ta noe tid før alt stabiliserer
seg, både i forhold til økonomi og aktivitet.

Ønsker at det går frem klart på regnskapet i hva de
ulike støttene er.
Ønsker at det settes opp en mal for budsjett.

Et ønske om at regnskap og budsjett tas på neste HS-
møte.
Ønske om en sak på neste styremøte i forhold til hva
skjer i overgangen til normale tider når det gjelder både
økonomi og aktivitet.

Jobbes med å få organisert aktivitet i vinterferien.

Møter med kommune
Møter med næringslivet i Klæbu i forbindelse med
mulighetsstudie som er lagt frem.

Badminton avlyser Smash cup – ønsker åpen hall
5.februar

Det er sendt ut faktura for medlemskap. Det er en del
utmeldinger fra godt voksne og ungdommer.

AU ønsker at HS stiller seg bak at det gås ut i
Klæbuposten med en oppfordring til å melde seg inn i
KIL. De som Ønsker dette tar kontakt med Arild Bø,
som kjører ut faktura til disse.
HS stiller seg bak dette.

Avtalen med Umbro går ut i 2022. Her har det vært

Daglig leder



dialog med og kommet tilbud fra Hummel, Adidas og
Umbro. Håndball og fotball tar et møte med daglig
leder, og deretter
Dette må avgjøres innen april 2022.

Hestesport
Arrangert pay and jump, stor suksess.
Medlemsmøte 27.februar for å lage kjepphest, settes
max antall på deltakere.
Årsmøte 10.3

Orientering
Startet planlegging av kommende sesong
Årsmøte1.mars

Gjenvollhytta
Hytta åpnet i helga med Nordmarka Rundt. Ca.40
frivillige, lite antall deltakere. Godt gjennomført
arrangement, men noe dårlig vær.
Merker at det er mindre antall biler på
parkeringsplassen. Tror at siden det er skrevet at det
er skirenn skremmer dette bort de som ønsker å gå på
tur, fordi de tror at det er forbeholdt skirenn.
Kommer forslag om å endre informasjon og
promotering i forhold til å informere om muligheten for
å gå tur. Det skal tas en evaluering og se på løsninger
for neste år.

Det er etterspurt åpning av hytta fra turfolket. Den vil
være åpen fremover.

Vegen er berget inn med god hjelp av dugnadsfolk, ved
at det er gravd grøfter.

Smittevern; følger regler som kafedrift.

Svømming
Startet opp svømmekurs igjen denne uka her. Ønsker
å ha noe i vinterferien, men får ikke ha åpen
svømmehall fra Trondheim kommune.
Det er store krav til renhold av berøringspunkter og
gulv i forbindelse med svømmekurs, treninger og
bygdabad.
Skal ha instruktørkurs i februar.
8 nye instruktører.

Anita Dahlen

Frode Bergrem

Jørn Erik Berg

Hilde Farbu



Årsmøte 15.2.

Håndball.
Mange utøvere, trenere og foreldre som er smittet eller
sitter i karantene.
Pusser opp tilsynsbua. Maler og kjøpt inn nye møbler.
Lager et lite møterom med stoler og bord. Det er sendt
inn forespørsel om å få pusse opp kjøkkenet nede i
første etasje.
Ca. 100.000 på kafe og sekreteriat og tilsynsbu.
Kommer til flere økonomiansvarlige i de ulike lagene.
Dersom alle økonomiansvarlige skal ha ansvaret for de
ulike kontoene, blir det mye tall og lite oversikt. Sendt
spørsmål til regnskap om dette og det skal sjekkes opp
mot banken.
Dommerhonorar; NIF har satt et krav om at penger
skal på konto til dommer innen 7 dager. Systemet gjør
at dette ikke lar seg gjøre.

Utfordringer i forhold til smittevern. Registrering av
utøvere og publikum blir ikke overholdt per nå.
Kamper beregnes som kulturarrangement, og må følge
dette regelverket.
Ønsker at en person i HS har ansvaret for å holde seg
oppdatert på smitteverns-føringer fra myndighetene og
varsle ut til de ulike arenaene.
Tilsynsvakt; det må komme føringer fra Trondheim
kommune som oppdragsgiver.
HMS i Klæbuhallen;
Koblingsskap kan ikke låses, det er strøm i dette
skapet.
Det er mye utstyr som er ødelagt på grunn av hærverk
i skoletiden.
Det skal være et møte med drift 2.februar.
Årsmøte 17.mars.

Fotball:
Rolig tid. Mye planlegging og forberedelser inn mot
sesong. Mangler noen trenere for eldre lag. Var på
gang med å opprette damelag, men dette har falt litt
sammen på grunn av Covid.
I ferd med å sette sammen nytt sportslig styre og
ønsker å ansette 1 person som koordinator.
Jobber med å ferdigstille ny kiosk.
Årsmøte 16.februar?

Jan Erik Strøm

Arild Torp



04/22
Sommereventyret 2022

05/22 Godkjennelse av
faktura - lysløyper

Ski
Midt i sesong. Første poengrenn ble avlyst. Alt går som
normalt etter første poengrenn. Kommet mye snø, men
fikk ordnet løyper på kort varsel. Norges cup senior,
samt norges cup junior i helga.
Var gode forhold i lysløypa og mye folk før stormene
traff. Løypekjørerne har vært på og kjører løyper så fort
det lar seg gjøre.
Årsmøte 28.2.

Vedtak:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Hvis sommereventyret 2022 skal
gjennomføres må dette forankres i et vedtak i
HS. Ønskelig med at vi kan fremme søknad
overfor banken om dette i januar mht. stønad
til å dekke lønnsutgifter til ungdommer.

Det må søkes tilskudd fra andre bidragsytere
enn Trondheim kommune.
Ønsker ikke å ha arrangement i fellesferien.
Ønsker å dele opp utøveren i 2 grupper. En for
barn og en for ungdom.
Frivilligsentralen er med på arrangementet til
sommeren. Det jobbes med budsjett for 2022.
Ønskelig å arrangere 3 uker rett etter
skoleslutt og 2 uker før skolen starter opp
igjen.
Ønske om at avdelingene bidrar under
sommereventyret i 2022, med ulike aktiviteter.

VEDTAK:

Hovedstyret vedtar at sommereventyret
2022 skal gjennomføres. Det ønskes å
opprette en arbeidsgruppe med
avdelingene som planlegger og
gjennomfører sommereventyret 2022.

Gjenvollhytta har bestilt arbeider. Faktura fra
entreprenør for arbeider med lysløype og
vedlikeholdsarbeider på veg på 498 593,75

Ingvild Harr Lian

Daglig leder

Styrets leder/
Gjenvollhytta



06/22 Budsjett 2022

kroner må godkjennes av hovedstyret med
grunnlag vår økonomiske fullmaktsmatrise.
Gjenvollhytta utdyper saken nærmere.

Det tar lang tid å gjøre ferdig en lysløype og
oppdragstaker ønsket å samle opp arbeidstimer
og fakturere samlet. Det har tatt tid å få denne
fakturaen.
Ønsker at fullmaktsmatrisen øker på grunn av at
det forekommer fakturaer på summer som
40.000/50.000 når det kommer til anlegg/skog og
mark.

Ønsker på generelt grunnlag at det legges frem
betingelser/dokumentasjon som ligger til grunn
for avtalene.

Spørsmål om fullmaktsmatrisen er vedtatt. Den
er vedtatt for ca. 5 år siden. Ønskelig med en
oppdatering av denne.

Anleggsperioden for lysløypa er over, kun
vedlikehold som gjenstår. Denne saken ble
vedtatt for mange år siden.

Leder ba om at ordningen forankres skriftlig i
vedtak av styret i Gjenvollhytta slik at det også
for omverdenen vises tydelig at løsningene både
er praktisk god og økonomisk god for
Gjenvollhytta.

VEDTAK:
Hovedstyret godkjenner utbetaling av fakturaer på
498 593,75 kroner. I regnskapet periodiseres dette
og føres tilbake til 2021.

Oppfølging av sak hovedstyrets sak 83/21 om å
ha på plass et tidlig budsjett for 2022.
Avdelingene informerer om status. Ønske om at
alle avdelingene legger frem sin årsberetning med
regnskap og budsjett.

Vedtak:
Alle avdelinger prioriterer dette arbeidet. På
årsmøte legges avdelingenes regnskap og

Styrets
leder/daglig
leder



07/22 Basket som
avdeling i KIL

08/22 Sørborgen
kunstgress -
orientering av status

budsjett frem sammen med årsberetningen.
Hovedlagets regnskap og budsjett legges frem
separat.

Det har kommet ønske/ forslag om det kan
dannes en egen basketballavdeling i KIL. Det må i
så fall forberedes som en egen årsmøtesak.
Ønske om at initiativtaker stiller på et HS-møte og
presenterer seg.
Det var et initiativ til å starte en basket-avdeling i
2010, men det ble aldri noe av.

VEDTAK:

KIL inviterer initiativtakere for basketball  på neste
hovedstyremøte.

Hvis det foreligger innen møtet oversendes
forslag til revidert avtale. Det er noen spørsmål
om mva. som må avklares før det kan legges
frem en avtale for hovedstyret.

Det kom et forslag fra kommunen på morgenen
27.1. Hovedpoenget gikk på merverdigavgift.
Idrettslaget ønsket tidligere å legge inn en
kasus/justeringsavtale slik at idrettslaget ikke blir
skadelidende.
Undervarme; KIL skal ha et møte med Klæbu
bioenergi tirsdag 1.2. Skolene får varmen først,
så får Sørborgen kunstgress restvarmen. Det
trengs mer energi. Det undersøkes hvilke
muligheter som foreligger.

VEDTAK:

HS tar saken til orientering, og det vil bli lagt frem
en ny sak på et senere tidspunkt hvor avtalene blir
vedtatt.

Styrets
leder/daglig
leder

Styrets
leder/daglig
leder

09/22 Eventuelt Funkis har 10 års-jubileum i 2022 og ønsker å ha
en spilledag i tilrettelagt fotball med
jubileumsbankett i september. Budsjett på ca.
150.000. Det sendes søknader for dette.

Daglig leder



Neste møte: 24. februar 2022


