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Referat til møte i hovedstyret i Klæbu IL  

Tid: Tirsdag, 30 juni 2022 kl. 19:00 - 22:00 

Sted: Rådhuset 

Til stede: Arild Bø, Randi Storve, Jørun Ulstad, Ingvill Harr Lian, Haldor Grenstad, Line 

Eldegard, Kristian Meland, Anita Dalen, Jens Kalleklev, Renate Svinning. 

 

Ikke til stede: Kristina Aarvik, Christian Lorås, Tonje Vanebo Alegra, Monica Korsnes, Frode 

Støre Bergrem, Marthe Kristiansen, Ingrid Bjørøy 

 

51/2022 – Innkalling og saksliste / 2 min 

 

Vedtak: HS godkjenner innkalling og saksliste. 

 

52/2022 – Godkjenning av protokoll sist styremøte / 3 min 

 

Protokoll gjennomgås  

 

Vedtak: HS godkjenner protokoll fra sist styremøte 

 

53/2022 – Avdelingsrunden og info fra DL / 35 min 

 

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.  

 

54/2022 – Arctic Race / 20 min 

Rune Nervik har bedt om å komme for å informere om prosessen. Representant fra Bufetat 

også invitert for å informere om deres aktivitet. Disse kommer kl 19.30. 

 

Vedtak: HS tar informasjonen til etterretning. Per Arne er kontaktperson for Bufetat, og Rune 

Nervik for Arctic Race. Alle tar med informasjonen tilbake til avdelingene og gir 

tilbakemelding til Monica som koordinerer dette.  
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55/2022 – Anleggsgruppe Idrettens Hus og Sørborgen området / 10 min 

Viser til sak 40: I henhold til årsmøtet skal vi sette ned en anleggsgruppe for å drive frem 

Idrettens Hus og utviklingen av området på Sørborgen. Alle avdelinger melder inn personer til 

gruppa innen 20 juni.  

 

Vedtak: Utsettes til første møte etter sommeren, alle bes sjekke i sine nettverk etter personer 

som kan bidra.  

 

56/2022 – Klæbu IL’s motto / 10 min 

Viser til sak 41/2022: 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: Denne saken legges frem for neste årsmøte.  

 

57/2022 – Funkis jubileumsarrangement / 20 min 

 

Dette er et stort og viktig arrangement for idrettslaget, som det er varslet at funkis trenger 

bistand til. Funkis / DL informerer om status og behov for bistand. 

  

Vedtak: DL kaller inn til et oppstartsmøte for å avlaste funkis etter sommeren. Randi, Kate, 

Ingrid, Renate, Tonje og Kristian bli med i en arrangementskomité. 

 

58/2022 – Oppsigelse Daglig leder / 10 min – UNNTATT OFFENTLIGHETEN 

 

59/2022 – Eventuelt / 10 Min 

 

Oppsigelse av hovedleverandør klær og utstyr må skje ila 1 juli, dersom dette skal skje.  

 

Vedtak: Håndball og fotballavdelingen får fullmakt til å gjennomføre dette. 

 

59/2022 – Eventuelt – Ekstra kompensasjon DL/ 10 Min / 10 min – UNNTATT 

OFFENTLIGHETEN 

 

 

Neste møte er 18 august. 

 

Klæbu, 30 juni 2022 Arild Bø 

 


