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Referat til møte i hovedstyret i Klæbu IL  

Tid: Torsdag, 2 juni 2022 kl. 19:00 - 22:00 

Sted: Rådhuset 

Til stede: Arild Bø, Kate Tømmervold, Randi Storve, Monica Korsnes, Frode Støre Bergrem, 

Jan Erik Strøm, Marthe Kristiansen, Ingvill Harr Lian, Jørn Erik Berg, Ingrid Venås, Line 

Eldegard 

 

Ikke til stede: Kristina Aarvik, Christian Lorås, Jens Kalleklev, Anita Dalen, Tonje Vanebo 

Alegra, Kristian Meland 

 

 

32/2022 – Innkalling og saksliste  

 

Vedtak: HS godkjenner innkalling og saksliste. 

 

33/2022 – Godkjenning av protokoll sist styremøte  

 

Protokoll gjennomgås. Sak 27 og 28 er unndratt offentligheten grunnet sensitivitet, noen 

kommentarer på disse er implementert.  

 

Vedtak: HS godkjenner protokoll fra sist styremøte 

 

34/2022 – 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.  

- Dugnad for å flytte utstyr fra rådhuset 20 Juni. Alle avdelinger stiller med 2 

representanter. 

- Æresmedlemmer og dokumenter ryddes i. Randi tar ledelse på dette.  

- Avdelinger som ønsker å delta på bygdabadet må ta kontakt med Marthe for å arrangere 

livredningskurs.  
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35/2022 – Representant til styret i Klæbu IL Drift AS  

Bakgrunn: Avtroppende styreleder Arild Haugen har vært representert som eier i styret i 

Klæbu IL Drift AS, og må nå erstattes.   

Vedtak: Avtroppende styreleder Arild Haugen erstattes med ny styreleder Arild Bø i styret i 

Klæbu IL Drift AS. Styreleder har redegjort for hans rolle opp mot styret i Klæbu IL Drift AS i 

forhold til habilitet. Det er funnet i orden av styret.  

 

36/2022 – Utstyrsleverandør  

Fotball og håndball orienterer om status, tilbud fra leverandører og ønsker fra avdelingene.  

Tilbud er hentet inn av fotball og håndball. Scantrade administrerer leverandøravtalene og har 

sent over forslag til avtaler. Fotball og håndball ønsker Adidas som leverandør for hele 

idrettslaget.  

Vedtak: Det vedtas at Adidas skal være hovedleverandør av utstyr og klær, med unntak for 

enkelte grener som trenger eget utstyr.  

 

37/2022 – Opplæring i Styrearbeid  

Har fått tilbud om to datoer før sommeren. Disse er 16 eller 22 juni. Alternativt kan vi vente 

til over sommeren. 

Vedtak: Vedtas å forespørre nye datoer i september.  

 

38/2022 – Klæbu IL som merkevare  

Innmeldt sak fra Håndball: Hvordan profileres Klæbu IL i arrangement vi har med høy grad 

av sponsorbidrag. Eks. Nidaros Sparebank Cup og Telenor karusellen? Hvordan sikrer vi 

Klæbu IL’s eierskap til arrangementene, og ivaretar frivilligheten i slike arrangement mens vi 

samtidig ivaretar sponsorenes interesser? 

Vedtak: Retningslinjer på hvordan Klæbu IL skal profileres i sponsorarrangement blir drøftet 

i AU og fremlagt HS for behandling.  

 

39/2022 – Kulturuka  

Tidligere har Klæbu IL deltatt aktivt på kulturuka, det er ønskelig at vi deltar i år. Håndball, 

fotball, ski og e-sport har gitt tilbakemelding om arrangement. Vi må diskutere hvordan vi 

best profilerer Klæbu IL og hvordan alle avdelingene får mulighet til å bidra.  

Vedtak: DL får i oppgave å koordinere avdelingene. Avdelingene får frist til å melde inn 

hvordan de skal bidra innen 10 juni. 
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40/2022 – Anleggsgruppe Idrettens Hus og Sørborgen området  

I henhold til årsmøtet skal vi sette ned en anleggsgruppe for å drive frem Idrettens Hus og 

utviklingen av området på Sørborgen.  

Vedtak: Alle avdelinger jobber for å nominere en person hver. Dette kan være interne eller 

eksterne personer. Frist er 20 juni.  

 

41/2022 – Klæbu IL’s motto  

Innmeldt sak fra Håndball: Det brukes flere variasjoner av slagord og visjoner. I "Klæbu 

Idretten vil" er visjonen "Idrett for alle". På artikler som vannflasker og noen gensere står det 

"Best Sammen" (Profilbilde til KIL på FB). I "Inkludering og livslang idrett" er det "Klæbu 

for alle". På nettsiden står det om klubben at mottoet er "Flest mulig - Lengst mulig" 

Dersom vi skal bytte leverandør av klær bør det fastsettes et motto som idrettslaget profilerer 

seg med. 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte, hvor avdelingene har uttalt seg.  

 

42/2022 –UNNTATT OFFENTLIGHETEN 

 

43/2022 – UNNTATT OFFENTLIGHETEN 

 

44/2022 – Eventuelt – Parkering på Sørborgen  

 

Meldes om utfordringer med parkering på Sørborgen. Mye bøtegiving uten at det er logisk på 

kveldstid.   

 

Vedtak: Styreleder tar kontakt med Trondheim kommune for å løse dette.  

 

45/2022 – Eventuelt – bytte av leder i Håndball  

 

Jan Erik Strøm melder at han må trekke seg fra ledervervet grunnet jobbforpliktelser. Jørund 

Ulstad rykker opp som leder fra nestleder.  

 

Vedtak: Hovedstyret aksepterer lederbytte. 

 

46/2022 –UNNTATT OFFENTLIGHETEN  

 

47/2022 –UNNTATT OFFENTLIGHETEN  

 

Klæbu, 2 juni 2022  

Arild Bø 

Styreleder 


