
Referat arbeidsmøte til årsmøte.
Sted: Digitalt/Klæbu Rådhus
Tid: mandag 14. mars 2022 kl. 19.00 -21.00
Tilstede Klæbu Rådhus: Kate Tømmervold, Christian Lorås, Renate T. Svinning
Tilstede digitalt: Arild Haugen, Arild Bø, Monika Korsnes, Jesse Smith, Ingvild Harr Lian, Frode
Bergrem

Sak1.

Endringer fra vanlig oppsett.
pkt. 11. fastsette medlemskontingent; settes inn

Pkt .14. Vedta sammensetningen i avdelingsstyrene; settes inn

Sak 2. grei

Sak 3. grei

Sak 4. forretningsorden er en standard

Dropper handlingsplan for avdelingene.

Valg av leder; akklamasjon ved en kandidat – skriftlig ved motkandidater.
Benkeforslag inn skriftlig? Det er ønskelig at det presiseres at
Leder skal tenke på dette.

Sak. 5 dirigent.  Forslag på Christian Lorås

Sak 6. refernt renate svinning, diskusjon om det skal være opptak. Ønskes lydopptak for å sikre alle
avstemninger og eventuelle forslag. Samt kvalitetssikre inn mot referat.

lyd-opptaker fra trondheim lyd

Sak 7. 2 medlemmer til å underskrive blir valgt på årsmøtet

Sak 8. årsberetning fra hovedlaget

Kommentarer: legg inn antall funksjonshemmede i tabell over antall medlemmer

Mer konkret i forhold til tall i stedet for ord som vanskelig, komplisert, merarbeid osv… unngå
generelle ord og heller ha en konkret og riktig informasjon som har en verdi når det skal leses om
mange år. Målbarhet i tall eller lignende

Tilsynsvakt; komplisert på grunn av – ikke dugnad i hallene, men tilsynsvakt. Ulike smittevernregler,
samt

Dersom det blir mindre penger i senere år, jo på grunn av tilskuddsordninger som bare var i
pandemiår. Kate finner summer som ble tatt inn i tilskuddsordninger. Se på idrettslaget som en
helhet.

Det som er avlyst av arrangement kommer frem i årsberetningene til avdelingene.



Kommune; belyse at det har tatt tid for daglig leder og styrets leder for å komme inn i alt av nye
systemer. 5 henvendelser til kommune på en uke (klæbu kommune) – tidoblet inn mot trondheim
kommune.

Hest; for knapt? Hest synes det er bra skrevet.

Kontrollutvalget; målstyringsdokument vedtatt av HS? Bytt ut disse med dette. Vedtatt at det skal
lahges, men selve dokumentet er ikke vedtatt.

AU; HS vedtar de fleste sakene. Diskusjon innad i HS; er det noe bakgrunn for at dette har skjedd?
Uklarheter? Noe som har forårsaket diskusjonen – vedtak/signaler/daglig leder fra årsmøtet som har
ført til endringene. DL har vært med på å utløse dette. Hadde en runde på dette i AU. Mulig det er
forankret i HS, styrets leder sjekker.

Avsnittet om antall; tas ut og erstattes med et avsnitt om at det kan bli en sak på dette i fremtiden.
Ser på fremtidsutsikter generelt.

Seminar med Anja og Gro; bra

Nidaros Sommeridrettsskole og sommereventyret; den som DL skrev bør legges inn.

Besøk av Robert Olsvik bør inn. – opplæring i styrekultur

Besøk fra idrettsrådet i Trondheim bør inn. – inkludering/mulighetsstudie

Utstyrsleverandør – løsninger – sponsorer må inn. Daglig leder leverer til styrets leder.

Årsberetninger fra avdelignene inn i papirene som blir sendt ut? Ja, ikke alle har kommet inn enda,
men det jobbes med saken.

Levere ut papirene i skriftlig? Dette er gjort før, og det bestemmes at det gjøres nå. Daglig leder gjør
dette. Linke opp til en felles side med alle papirer. Vi har et system som heter Bård.

9. Regnskap; greit

10.
Innkomne saker
basket; greit

Drift; har blitt trukket

Innsendt av Nervik; ingen kommentarer

Gjenvollhytta; Greit

Idrettens hus: For å kunne få fremdift; dersom det foreligger en kommunal garanti, gis det fullmakter
til en arbeidsgruppe til å ta prossesen videre.
Bør ikke gjøres for vagt, slik at det trengs et ekstraordinært årsmøte.

Eventuelt lage 2 forslag. Bekymring rundt å be om for store fullmakter, da det ikke er kontroll på alt
enda.



Naturlig å kalle det forprosjektet; innebærer forprosjektet at det kan sendes inn tippemiddelsøknad?
Naturlig, for det er en del av forutsetning for om dette er noe det gås for. Det presiseres.

Sak 11.
familiemedlemsskap kr 500 og enkeltmedlem kr 300.

Gjøres ingen endringer i eksisterende medlemskontingenter.

Sak 12. Budsjettforslag

Mangler budsjetter fra avdelingene for å kunne lage et felles budsjett. Tidligere papirer har kun
hovedlaget sitt budsjett. Styrets leder legger inn et nytt forslag.

Sak 13 ok

Sak 14 ok

Kandidat til ny leder av valgkomiteen. Styrets leder tar en prat med Lise på tirsdag.

__________________________________________________________________________________

Det kom har kommet inn tre saker på epost, og det kom spørsmål om disse sakene kunne tas opp på
møtet. Det er ikke satt opp på saksliste og man har ikke kunnet forberede seg, men det kom forslag
om å spørre om noen hadde noen motforestillinger til dette. Det kom ingen innvendinger og sakene
ble behandlet.

Sak1. Hovedleverandør av drakter og idrettsbekledning.
Håndball og fotball har snakket sammen og begge avdelingene ønsker at vi går fra UMBRO
til Adiddas.

Forslag til vedtak: Klæbu IL bytter hovedleverandør for klubbkolleksjon fra Umbro til
Adidass med virkning fra 01.01.2023.

Vedtak:
Saken utsettes til etter årsmøtet.

 

Sak 2. Utøverkonto.
Når en utøver ønsker å bytte idrett i idrettslaget har det kommet spørsmål om utøverkonto kan
følge utøver i ny idrett i avdelingen. 

Forslag til vedtak: Som utøver i Klæbu Idrettslag følger utøverkontoen utøveren også om
utøveren bytter avdeling.

Vedtak:
Som utøver i Klæbu Idrettslag følger utøverkontoen utøveren også om utøveren bytter
avdeling.

 



Sak. 3.
Det er flere avdelinger som går tilsynsvakt på vegne av Trondheim kommune. Det er
forskjellig praksis på hvordan dette gjøres. Håndball har etablert en rutine hvor den som sitter
vakt registrer seg med navn, hvem som skal ha sum på utøverkonto og antall timer. Hver
måned oversendes dette til daglig leder for utbetaling av sum til respektive lag, dette gir større
sporbarhet samt det er kontrollerbart for økonomi.  Som idrettslag med klubbdrift skal skal
rutiner i størst mulig grad gjøres på en måte.

Forslag til vedtak: Idrettslaget skal benytte ett system for registrering av tilsynsvakter for
godtgjørelse til lag som påtar seg tilsynsansvar. Avdelingsledere forplikter å ta ut oversikt for
oversendelse til daglig leder ved måneds slutt for internoverføring av betaling. Oversikt
sendes i PDF format til daglig leder og lagledere i respektive lag. Oversikten er også grunnlag
for utøverkonto i det enkelte lag. Etablert system som er i Tanems- og Klæbuhall vidreføres
for alle avdelinger. 

Vedtak:

Idrettslaget skal benytte ett system for registrering av tilsynsvakter for godtgjørelse til lag som
påtar seg tilsynsansvar. Avdelingsledere forplikter å ta ut oversikt for oversendelse til daglig
leder ved måneds slutt for internoverføring av betaling. Oversikt sendes i PDF format til
daglig leder og lagledere i respektive lag. Oversikten er også grunnlag for utøverkonto i det
enkelte lag. Etablert system som er i Tanems- og Klæbuhall vidreføres for alle avdelinger. 


