
 
 
 
 

REFERAT 
Styremøte Klæbu IL Fotball 

 
Mandag 16.05.22 
Kl. 20.00-21.30.00 
Sted: Klæbuhallen Kafeteria 
 
Til stede: Jonas Forså, Lise Beate Bye, Kristian Meland, Arild Steinar Torp 

 
1 7’er banen 

a. Kontrakten på banen har gått ut. 
b. Spørsmål om det skal søkes tippemidler for å bytte dekke og lage en fullverdig 7’er 

bane, og bedre belysning? 
i. Bør absolutt vedtas. 

ii. Må søkes lån for å utføre dette – må komme oss inn på listen for å få 
tippemidler. 

iii. Kate skriver søknad – men dette må vedtas først. 
iv. Det må også bedre lys på banen 
v. Dette vil gi et mye bedre treningstilbud i Klæbu. Da vil 7’er kamper også 

kunne spilles på denne banen. 
c. Enstemmig vedtatt at spillemidler søkes til bytte av dekke og utvidelse av fullverdig 

7’er bane med tilhørende belysning. 
 

2 Garasje og lagerbygg 
a. Fotball må innhente minst 2 tegninger/tilbud på dette. 
b. Dette må sees i sammenheng med Idrettens hus. 
c. Kommunen sier det er ok å bygge så lenge vi er innenfor gjerdene til banen. 
d. Kristian, Arild og Stian tar en befaring for å finne ut hvor stort bygg det trengs og 

hvilke behov som må dekkes.  
e. Jonas hører med en tegner.  
f. Arild sjekker ut byggefirma. 

 
3 Lys på banen 

a. Stian har ordnet et tilbud på utskiftning av alle lys til led – ca. 500 000. 
b. Det må hentes inn ett eller to tilbud til. 

i. Stian utformer beskrivelsen av hva vi har behov for. 
ii. Arild/Kristian ber om tilbud.  

c. Det må søkes spillemidler også på dette. 
d. Det må formuleres et skriv med tilstand og utfordringer på nåværende anlegg – 

tilstandsrapport – Stian utformer dette, da han sitter på kompetansen på området. 



i. For dårlig lys. 
ii. Mange pærer har gått. 

iii. Enkelte plasser er banen mørk. 
e. Frist for gjennomføring (utforming av tilstandsrapport og innhenting av tilbud) - 4 

uker f.o.m i dag (man.16.05.22). Dato: Mandag 13.jun. 
 

4 Sluser i gjerdene og fiberduk for lagring av snø. 
a. Dette dekkes av kommunen. 
b. Fotball innhenter tilbud og bestilling hos TEBE-sport. 

i. Det må samtidig bestille rensing og lufting av banen. 
c. Frist for innhenting av tilbud – innen utgangen av uke 21. 

i. Arild innhenter tilbud. 
 

5 To stk fra fotballstyret skal inn i anleggsgruppa 
a. Anleggsgruppa viktig for drift av anlegget, og inn mot utvikling av Idrettens hus. 
b. En person fra styret og en person fra avdelingen med kompetanse 

i. Avdelingen - Forhøre oss om noen ønsker/har tid og lyst/hvem har 
kompetanse 

ii. En fra styret – Arild aktuell  
c. Vi føller opp og forhører oss med aktuelle kandidater – bør være noen som har 

kompetanse på bygg og anlegg. 
 

6 Eventuelt 
a. Skilt til banen 

i. Jan Morten kommer med skilt som skal henges opp i forbindelse med nye 
bestemmelser ang kunstgressbaner 

1. noen skilt må avventes til slusene er på plass. 
 

b. Utstyrsleverandør 
i. Det er tatt kontakt med Adidas og Umbro 

ii. Fotball må ta et standpunkt til hva vi ønsker – håndball har bestemt seg. 
Klubben på ha felles leverandør. 
 

c. 3`erLettballer 
i. Skal brukes i aldersklassene 6-9 år fra høsten av. 

1. må implementeres i klubben på en god måte slik at kostnadene ikke 
blir for stor. 
 

d. Treningsavgift 
i. Når er det mest hensiktsmessig å sende ut treningsavgiften? 

1. dele den opp – februar og august fra neste år? 
2. sende ut i disse tider, med betalingsfrist i juli for inneværende 

sesong. 
 

7 Orientering fra Sportslig Utvalg 
a. Kontrakter 

i. Mangler fortsatt en del. Det er satt i gang tiltak for å innhente resten av 
kontraktene. 

ii. Utstyr leveres kun ut til de som har signert trenerkontrakten. 
 

b. Hospiteringsavtaler 



i. Det er sendt ut skjema til alle trenerne i barne- og ungdomsfotballen som de 
skal fylle ut og returnere.  

1. Noen er allerede kommet, men mangler flere.  
 

c. Oppstart 2016-kullet 
i. Har kommet i gang med treningene – dette har vært positivt. 

ii. Det skal være kick-off søndag 22.05.22 for spillere/foreldre/søsken. 
1. Trening for barna, foreldremøte for foreldrene 
2. klubben sponser pølse og is. 

 
d. Påmelding til Tine Fotballskole 

i. Det er sendt ut påmelding via Rubic – ikke oversikt over hvor mange som er 
meldt på pdd. 
 

e. Sonekvelder 
i. Sonekveldene har kommet greit i gang 

ii. Noen tilbakemeldinger på at utstyr og mål må fikses til neste runde med 5`er 
fotball. 
 

f. Ungdomstrenere 
i. Det er satt inn ungdomstrenere på alle lag unntatt G2016. Skal høre med en 

av de som allerede er med om han også ønsker å være med på G2016. 
ii. Lise tar kontakt med Kate for å få ordnet med kontrakt til ungdomstrenerne. 

g. Trenerforum 
i. Trenerforumet som var tenkt i mai utgår da det er veldig mye annet som 

skjer i denne perioden. 
ii. Nytt trenerforum avholdes i august 

h. Sosiale arrangement på tvers av lagene 
i. Det er ønskelig fra flere lag om å arrangere treninger/sosiale aktiviteter på 

tvers av alder og kjønn.  
1. Det er begynt planlagt et slikt arrangement for alle ungdomslagene 

søndag 19.juni. 
a. Trening med påfølgende mat og fells overværelse av G19 

kamp. 
i. Evaluering av oppstart av sesongen 

i. Ser det kunne vært et behov for et eget lagledermøte for å informere om 
viktigheten av spesifikke ting i forhold til kampgjennomføring, lagsbygging 
osv.   

 
 

Takk for møtet!! 


