
 

 

 

 

Innkalling til Hovedstyremøte i Klæbu IL  

Tid: Torsdag 28.01.2021 kl. 19.00 – 21.00  

Sted: Digitalt 

Saksliste:  
 
01/21 Innkalling og saksliste 
02/21 Protokoll fra styremøte 07.01.2021 
03/21 Runden og info fra daglig leder 
04/21 Besøk fra idrettsrådet - styrearbeid 
05/21 Info fra AU om saker 
06/21 Daglig leder 
92/20 Eventuelt 

● Valgkomite  
 
 

 

Klæbu 21.01.2021 

Arild Haugen  
 



 

01/21 Innkalling og saksliste  
Saksansvarlig: Leder 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Innkalling og sakliste godkjennes.   
 
 

 
02/21 Protokoll fra styremøte 07.21.2021  

Saksansvarlig: Leder 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

Protokoll fra møte den 07.01.2021 godkjennes. 
 
 
 
03/21 Avdelingsrunden 

Saksansvarlig: Avdelingene  
 
Avdelingene informerer. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 
 
 

04/21 Besøk fra idrettsforbundet - styrearbeid 
Saksansvarlig: Leder  

 
Idrettsforbundet er invitert. Bakgrunn er å få hjelp og innspill til hvordan idrettslaget bør jobbe i 
det daglige og i vanskelige saker.  
 
Tema henger også sammen med AU sitt forberedende arbeid med oppfølging av årsmøtesak og 
kulturer innad i idrettslaget.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.  
 
 
 



 

05/21 Info fra arbeidsutvalget (AU) om saker 
Saksansvarlig: Leder / AU 
  

Orientering til hovedstyret om status i saker om: 
 

● Kulturer i idrettslaget 
● Sportslig koordinasjon 
● Daglig leder - behandles i sak 06/21 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Hovedstyret tok informasjonen til orientering. 
 
 
06/21 Daglig leder 

Saksansvarlig: Leder / AU 
 
Saksfremstilling: 

Bakgrunnsinformasjon - stillingsprosenter 

Det under er ingen fasit, men en oppstilling av hva som kan være realistisk å rekke over med 
forskjellige stillingsprosenter og som vi kan diskutere og reflektere rundt i hovedstyret. 

 Hvilke resultater/ arbeidsoppgaver kan vi forvente å ivareta med en 25 % stilling? 
● Ca 2 timer hver dag (totalt 25 % stilling) 
● Følge opp besvare henvendelser til idrettslaget - eksterne som kommune, idrettsorgan, 

regnskap, bank og interne fra henvendelser avdelingene 
● Politiattester 
● Medlemssystem 
● Administrere tilsynsvakter (koordinering) 

 
Hvilke resultater/ arbeidsoppgaver kan vi forvente å ivareta med en 50 % stilling? 

● Ca to timer hver dag (totalt 25 % stilling) 
● Følge opp besvare henvendelser til idrettslaget - eksterne som kommune, idrettsorgan, 

regnskap, bank og interne fra henvendelser avdelingene 
● Politiattester 
● Medlemssystem 
● Administrere tilsynsvakter 



 

+ Ca to timer hver dag (totalt 50 % stilling) 
● Saksbehandle henvendelser til idrettslaget som krever mer enn bare et svar - eksterne 

som kommune, idrettsorgan, regnskap, bank og interne fra henvendelser avdelingene 
● Bistå avdelingene med konkrete arbeidsoppgaver 
● Overordnet strategisk arbeid med økonomi - sponsorer - søknader om midler og 

støtteordninger 
● Hjelpe avdelingene med økonomi - søknader frister - arrangement mm 
● Hjelpe til aktivt med å skaffe muligheter for dugnadsarbeid 
● Noe hjemmeside 

 Hvilke resultater/ arbeidsoppgaver kan vi forvente å ivareta med en 100 % stilling? 
● Ca 2 timer hver dag (totalt 25 % stilling) 
● Følge opp besvare henvendelser til idrettslaget - eksterne som kommune, idrettsorgan, 

regnskap, bank og interne fra henvendelser avdelingene 
● Politiattester 
● Medlemssystem 
● Administrere tilsynsvakter 

+ Ca 2 timer hver dag (totalt 50 stilling) 
● Saksbehandle henvendelser til idrettslaget som krever mer enn bare et svar - eksterne 

som kommune, idrettsorgan, regnskap, bank og interne fra henvendelser avdelingene 
● Bistå avdelingene med konkrete arbeidsoppgaver 
● Overordnet strategisk arbeid med økonomi - sponsorer - søknader om midler og 

støtteordninger 
● Hjelpe avdelingene med økonomi - søknader frister mm 
● Hjelpe til aktivt med å skaffe muligheter for dugnadsarbeid 

+ Ca 4 timer hver dag (totalt 100 stilling) 
● Bistå med å legge til rette for større prosjekter - katalysator - slik at de kan være 

mulige å gjennomføre - Idrettens Hus - Tanem Grus - nye avdelinger? 
● Jobbe aktivt inn mot kommune og Idrett - bidra på møter samt representere 
● Legge til rette og vedlikeholde styrende dokumenter - Klubbhåndbok - 

Økonomihåndbok - 
● Plan for informasjon/ informasjonsstruktur - hjemmeside - alt er oppdatert 
● Rammer verdier - fundamenter - idretten vil - utvikling av idrettslagets organisasjon 
● Dokumenthåndtering - arkiv 
● Kontortid 

 



 

AU sin vurdering: 

AU har ikke vurdert om 25 % stilling er et aktuelt scenario i forhold til arbeidsmiljøloven. Det er 
lagt vekt på å svare ut de konkrete spørsmål som årsmøtet har bedt om i forhold til 
stillingsprosenter. 

Nåværende stillingsandel er på 50 %. Det som er listet over med en 50 % stillingsandel er ikke 
antagelser, men erfaringer som idrettslaget har gjort det siste året. 

Idrettslaget er i ferd med å profesjonalisere seg. I dette ligger også at vi også kan være aktive på 
dagtid. Våre viktigste samarbeidspartnere som kommune, idrettsorganisasjoner, sponsorer mv. er 
aktive på dagtid. Mye av de resultatene som er oppnådd i løpet av det siste året kommer som 
følge av at vi har hatt daglig leder som kunne prioritert arbeid på dagtid. 

Det økonomiske resultatet for idrettslaget har steget fra 1 mill i 2019 til 2 mill i 2020 (inntekter 
på 550.000,- har vi valgt å periodisere i 2021 for å ikke få et for stort overskudd i 2020). 
Overskuddet i 2020 er egentlig 2,5 mill.  Dvs en reell økning på 1,5 mill fra 2019. Korona 
forstyrrer bildet. Vi mister noe utgifter pga mindre aktivitet samtidig som vi har fått krisepakker 
som kompenserer tapte inntekter. Daglig leder har vært også vært på slik at vi har fått sendt inn 
riktige søknader til krisepakker og riktig fått riktig uttelling. Uten daglig leder har vi ikke fått 
samme uttelling. Det er vanskelig å si hvordan et år uten korona har vært. AU har også gått inn i 
underliggende tall. Ut fra ovennevnte er AU sitt anslag at 1 mill av oppnådd resultat i 2020 har 
sammenheng med at vi har en daglig leder. (Lønnskostnader inngår på vanlig måte i disse 
tallene.) 

 Kort opplisting av andre resultater som daglig leder har gjennomført. 

●  Regnskapssystem - rydding i kontoer og pengestrømmer 
● Medlemssystem - Rubic 
● Hjemmeside 
● Daglig kontakt inn mot kommune 
● Daglig kontakt inn mot idrettsorganer 
●  Avlasting av styrets leder 
●  Avlasting av avdelingene 
●  Kontaktpunkt i idrettslaget 
● Hjelp til gjennomføring av div. arrangementer 

AU reflekterte også over tilgang på kompetente arbeidskraft normalt er bedre jo større 
stillingsandel den har. 



 

AU – sin konklusjon: 

Ut fra de erfaringene som vi har med oppnådde resultater arbeidsmessig og økonomisk med 
daglig leder sett opp mot de de utfordringene som idrettslaget må forbedre anbefaler AU at 
stilling til daglig leder utvides til en 100 % stilling. 

Det er laget et spørreskjema som  sendes ut til avdelingene. 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Utformes i møtet.  
 
 
92/20 Eventuelt 

● Valgkomite 
 
 
Klæbu 21.01.2021 
Arild Haugen  

 

 


