
Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL

Tid: Torsdag 02.12.2021 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Rådhuset

Saksliste:

80/21 Innkalling og saksliste
81/21 Protokoll fra styremøte 26.10.2021
82/21 Runden og info fra daglig leder
83/21 Budsjett 2022 - plan for gjennomføring
84/21 Sørborgen - overtakelse -  status
85/21 Funkis - Opptak til Norges Bandyforbund
86/21 Oppfølging av sak - 78/21 - kontrollutvalget
87/21 Eventuelt

Klæbu 24.11..21

Arild Haugen
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80/21 Innkalling og saksliste
Saksansvarlig: Leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes.

81/21 Protokoll fra styremøte 26.10.2021
Saksansvarlig: Leder

Protokoll fra møte den 26.10.2021.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra møte den 26.10.2021 godkjennes.

82/21 Avdelingsrunden og info fra daglig leder
Saksansvarlig: Avdelingene og daglig leder

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

83/21 Budsjett 2022 - plan for gjennomføring
Saksansvarlig: Leder

Oppfølging av vedtak i årsmøte den 21.10.2021.

Det opprinnelige budsjettet for hovedstyret 2021 vedlegges. Det ble vedtatt i årsmøte den
21.10.2021. Det er grunn til å tro at 2022 på alle måter vil bli et mer normalt år mht. drift av
idrettslaget. Pr i dag er ordningen slik at daglig leder skal lage et forslag til budsjett og så
behandles dette visere av hovedstyret. Vi se litt på hvordan budsjettarbeidet skal være.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Utformes i møte.
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84/21 Sørborgen - overtakelse -  status

Saksansvarlig: Leder/ fotball

Det er reist spørsmål om endring av eksisterende leie/driftsavtale mellom idrettslaget til en
festeavtale hvor kommunen fremdeles er grunneier, men at idrettslaget eier gressdekket er en
årsmøtesak. Saken ble forberedt i AU den 09.11.2021. Status pr. i dag er at det er forhandlet frem
et ferdig forslag til avtale. Pga kommunens plikt til å håndtere gjenstående mva. er prosessen noe
utsatt og det vil bli oversendt et nytt forslag til avtale fra kommunen for å ivareta mva.

I mellom årsmøtene er det hovedstyret som som kan forplikte idrettslaget. Likevel er det rammer
for hva hovedstyret kan beslutte.

"Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang ift.
organisasjonsledelses størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas på årsmøte.
Bestemmelsen rammer ikke bare økonomiske disposisjoner. Enhver beslutning av
vesentlig betydning for et organisasjonsledd må løftes til årsmøte. Når styret skal vurdere
om saker må løftes til årsmøte, må de også vurdere praksis for lignende saker tidligere,
samt om det foreligger fullmakt fra årsmøte, slik at styret har myndighet til å behandle
saken selv. Låneopptak som ikke omfattes av lagets vedtatte budsjett, vil som hovedregel
være av "ekstraordinær karakter" og bør behandles på årsmøte".

Anlegg/ inngåelse av avtale som innebærer en ny kunstgressbane gjennom et eierforhold eller
festeforhold vil utvilsomt være av en slik karakter at den må årsmøtebehandles.

Idrettslaget har allerede et inngående avtaleforhold med kommunen om Sørborgen. Det hele
koker ned til om endringen fra eksisterende avtaleforhold med leie med kommunen til en ny
avtaleform med feste med kommunen på noen måte kan karakteriseres som betydelig eller
ekstraordinær for idrettslaget.

Det har vært foretatt økonomiske vurderinger av fotballavdelingen.
● Kostnadene til å leie eller feste en rett til kunstgresset vil være lik med begge

avtaleformene, dvs. 0,- kroner.
● Kostnadene til daglig drift og vedlikehold vil også i stor grad være likt. Pr. i dag har

idrettslaget et utlegg på ca. 200.000,- kroner til drift og 300 000,-  kroner til oppvarming.
Disse kostnadene vil i stor grad være de samme med begge avtaleformer.

● I følge leieavtalen har kommunen en plikt til å bytte gressdekke når det etter en ekstern
vurdering er utslitt etter vilkår etter 10 år. Dette vil være noe som idrettslaget må ta hånd
om. En total kostnad vil være ca. 2 mill kroner. Pr. i dag ytes det støtte gjennom
spillemidler på slikt bytte med ca. 1 mill kroner. I leieavtalen med kommunen er det
anslått at gressdekket må byttes i 2028 (hvis det er utslitt). Nedskrevet over 10 år vil dette
kunne bli en kostnad på 100 000.- året-.

● Gjennom en festeavtale vil idrettslaget i større grad kunne leie ut banene med tilhørende
inntekter. Det er også dialog med sponsorer og samarbeidspartnere budsjet. For 2022 er
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dette budsjettert til  300 000,-.  Fra sponsorer og samarbeidspartnere vil det også være
letter å kunne gi støtte til et anlegg som er Idrettslagets eget enn å kunne gi støtte til en
bane som i prinsippet er kommunal.

● Gjennom en festeavtale vil også idrettslaget ha styring med anlegget og ikke være
avhengig av hva kommunen finner er riktig å prioritere. Mye av de problemene som har
vært på banen skyldes beslutninger som ble tatt av tidligere Klæbu kommune og som
idrettslaget var uenig med.

● Trondheim kommune ønsker å fremme denne “Trondheimsmodellen” ovenfor Klæbu
Idrettslag på lik linje med andre idrettslag i Trondheim.

● Hvis idrettslaget driver banen vil vi få driftsstøtte - fra kommunen i størrelsesorden
150.000,-.

● Trondheim Idrettsråd er skeptisk til en slik løsning da de mener at f eks fotballbaner skal
eies og driftes av kommunen.

● Norge fotbalforbund ønsker at KIL går for Trøndermodellen.
● Totalt sett vil idrettslagets økonomi være uforandret eller forbedret for idrettslaget/

fotballavdelingen. Det vi får av utgifter på å å vedlikeholde egen bane vil idrettslaget
tjene inn ved å kunne selge mer banetid, få driftsstøtte samt kunne søke om midler til
utbedring av egen fotballbane av bane av samarbeidspartnere og sponsorer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag utformes i møtet.

85/21 Funkis - Opptak til Norges Bandyforbund

Saksansvarlig: Funkis

Funkis ønsker å også delta på Bandy. For å kunne delta på dette vil det være hensiktsmessig at
hele Funkisgruppen søker opptatk i Norges Bandyforbund. Så snart funkisgruppa er meldt inn
kan Norges Bandyforbund bidra med:

● Gjestetreninger og gratis trenerkurs for assistentene
● Utstyrspakke med køller og baller (10.000 kr)
● Fri midler til gruppa (5.000 kr)

Medlemskapet i Norges Bandyforbund er gratis det første året. Deretter er avgiften kr 1250,- per
år. Møter man på årsmøte får man kr 500 i fratrekk.

For Klæbu Idrettslag vil det å søke om opptak i Bandyforbundet være en årsmøtesak.
Hovedstyret må ta stilling til dette og hvordan dette eventuelt kan gjennomføres. Hvis
hovedstyret tiltrer dette kan kan dette f eks gjennomføres som et elektronisk årsmøte.
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FORSLAG TIL VEDTAK:

AU gis fullmakt til å arrangere et elektronisk årsmøte hvor det fremmes en sak om at
Funkis kan søke om opptak i  Norges Bandyforbund.

86/21 Oppfølging av sak - 78/21 - kontrollutvalget

HS fatten den 28.10.2021 følgende vedtak:

“Med grunnlag i diskusjon i HS gis bes AU om å forberede og legge frem forslag til vedtak til
neste hovedstyremøte. Vedtaket skal søke å ivareta både HS og kontrollutvalget sitt behov for
informasjon og avklaringer.“

Det skal avholdes 4 vanlige møter med kontrollutvalget hvert år.

AU diskuterte og forberedte saken for hovedstyremøte den 09.11.2021. Vedtak i HS og årsmøte er fulgt
opp. I stor grad har denne saken blitt løst med at det har blitt delegert myndighet fra årsmøte til HS, fra
HS til AU, fra AU til Leder/ nestleder og så har vedtak blitt gjennomført ved at avtale har blitt skrevet og
at saken har vært avsluttet. Ut fra tidligere erfaringer med lekkasjer har det ikke blitt sendt ut noen kopi av
arbeidskontrakt til HS.

Etter diskusjon kom AU til følgende anbefaling: Arbeidskontrakt ol. fremvises/ behandles i HS også i
etterkant. Det vil være forpliktende for HS samt at det også vil bli lettere å gi et tydelig tilbakemelding fra
HS til feks kontrollutvalget at hele HS er kjent med og stiller seg bak innholdet i en arbeidskontrakt osv.

Ved delegasjon er det i viktige saker et godt prinsipp at saken bringes tilbake til HS for informasjon og
evt. etterfølgende tilslutning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag utformes i møtet.

87/21 Eventuelt

Klæbu - 24.10.2021
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