
1 

 

 
 

 
 

 

 

Saksliste til møte i hovedstyret i Klæbu IL  

Tid: Torsdag, 28 april 2022 kl. 19:00 - 22:00  

Sted: Rådhuset 

Til stede: Arild Bø, Kate Tømmervold, Randi Storve, Monica Korsnes (etter sak 1), Frode 

Støre Bergrem, Jan Erik Strøm, Kristian Meland, Marthe Kristiansen, Jens Kalleklev, Anita 

Dalen, Ingvill Harr Lian, Tonje Vanebo Alegra, Morten Kjøren, Ingrid Venås, Terje Sjølie, 

Ola Lædre 

 

Ikke til stede: Kristina Aarvik, Line Eldegard, Christian Lorås 

 

Styret var således vedtaksdyktig 

 

 

18/2022 – Innkalling og saksliste  

 

Vedtak: HS godkjenner innkalling og saksliste. 

 

19/2022 – Godkjenning av protokoll sist styremøte  

 

Protokoll gjennomgås  

 

Vedtak: HS godkjenner protokoll fra sist styremøte 

 

20/2022 – Avdelingsrunden og info fra DL  

 

Avdelingsrunden. Begrenses til 5 min for DL og 3 min per avd. Evt. saker som må diskuteres 

ytterligere løftes frem under eventuelt. 

 

Vedtak: HS tar informasjonen til etterretning. 
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21/2022 – Konstituering av AU – Fordele oppgaver til roller  

Bakgrunn: Ref. til AU møte 3/22. Au har hatt sitt første møte og konstituert AU med roller og 

ansvarsfelt etter beste evne. Forslag til konstituering legges frem under:   

- Sportslig ansvarlig – Monica Korsnes 

- Politiattest ansvarlig – Christian Lorås 

- Sekretær – Kristina Aarvik Husby 

- Økonomiansvarlig – Randi Storsve 

Medlemsansvarlig ligger primært hos Daglig leder. 

Det er viktig at avdelingene tar en runde internt for tydeliggjør behov slik at AU best mulig 

kan fungere som et arbeidsutvalg etter avdelingens behov. Ber avdelingslederne gjøre dette 

snarest.  

Vedtak: AU rollefordeling godkjennes. Behov meldes inn forløpende til ansvarlige personer i 

AU.  

 

22/2022 – Endring årsmelding ski  

Avdelingsleder Ski fått en skriftlig henvendelse fra medlem om krav om endring av punkt i 

godkjent årsberetning ski 2021. 

 

Avdelingsleder Ski redegjør for henvendelsen i møtet.  

Vedtak: Årsberetning for ski kan ikke endres da årsberetning er godkjent av avdeling og 

årsmøtet samt bygger på et dokumentert grunnlag.  

 

23/2022 – Kiosk 17 Mai  

17. mai komitéen har etterspurt om idrettslaget ønsker å stille med kiosk på kulturbygget og 

evt. ute. Avdelinger som ønsker dette bes melde sin interesse i møtet.  

Vedtak: Avdelinger tar en runde internt og varsler komiteen direkte inn innen 1. Mai. 

24/2022 – Arctic Race  

Arctic race of Norway går gjennom Klæbu 14/8-2022. Dette er et stort internasjonalt 

arrangement og vi må diskutere om vi skal bidra med noe i denne forbindelse.   

 

Vedtak: Monica er kontaktpunkt for idrettslaget ang. arctic race. Drøftes internt i 

avdelingene, og meldes tilbake til Monica.  
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25/2022 – Fullmaktsmatrise  

Viser til sak 09/22 i AU. Det er viktig at alle avdelinger forholder seg til en fullmaktsmatrise 

og KIL’s Lover. Her er det avvik i dag.  

Dagens fullmaktsmatrise er ikke vedtatt i hovedstyret. Se link for dagens fullmaktmatrise på 

nett: https://www.klaebuil.no/wp-content/uploads/2020/06/2.2-Fullmaktsmatrise-vedlegg-2-

%C3%98K.HB_.pdf  Legger ved oppdatert fullmaktsmatrise for votering. Se vedlagt.  

Vedtak 1: Fullmaktsmatrisen endres til at salg kun kan utføres av HS, skilles ut som egen 

linje. Bank/vippskonto kun opprettes av DL/SL. Fullmaksmatrise vedlegges. 

 

Vedtak 2: Oppdatert fullmaktsmatrise vedtas. Avdelingsledere er ansvarlige for å informere 

og implementere denne i sin avdeling.  

 

26/2022 – Opplæring i Styrearbeid  

AU foreslår at vi inviterer idrettskretsen til en oppdatering/opplæring i praktisk styrearbeid for 

idrettslag. HS må ta stilling til om vi skal invitere en representant fra Idrettskretsen for å gi 

veiledning i hva praktisk styrearbeid er i et idrettslag. Dette kan være positivt da det er flere 

nye i HS og AU, og at det tydeliggjør ansvar og roller. 

Vedtak: HS er positive til dette og styreleder inviterer representant fra Idrettsrådet til en 

oppdatering/opplæring. Avd. styrer og medlemmer for øvrig inviteres også.  

 

27/2022 - UNNTATT OFFENTLIGHETEN 

 

28/2022 - UNNTATT OFFENTLIGHETEN 

 

29/2022 – Eventuelt  

 

Håndball meldte inn sak:  

Sponsoravtale for klær må forlenges eller endres omgående. 

Vedtak: Håndball og fotball avd. gis myndighet av HS til å sluttføre arbeidet med dette. 

 

30/2022 – Eventuelt  

 

Hestesport meldte inn sak:  

Oppstartsmidler for ny avdeling etterspørres. 

Vedtak: Skal utbetales i henhold til tidligere vedtak. 

 

  

https://www.klaebuil.no/wp-content/uploads/2020/06/2.2-Fullmaktsmatrise-vedlegg-2-%C3%98K.HB_.pdf
https://www.klaebuil.no/wp-content/uploads/2020/06/2.2-Fullmaktsmatrise-vedlegg-2-%C3%98K.HB_.pdf
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31/2022 – Eventuelt  

 

Kontrollutvalget meldte inn sak:  

Nettsiden bør oppdateres for å inneholde informasjon til kontrollutvalget. 

Vedtak: Vedtatt. 

 

 
Klæbu, 28 april 2022  

 

Arild Bø 

Styreleder 

 


