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Innkalling til styremøte 12.01.2023 
 

Møtenummer: 1/2023 
Dato: 12.01.2023  Kl: 19:00  
Sted: Klæbu Rådhus  
Innkalt: Line Gundersen, Anja Bondø, Caroline Frislid og Cecilie Gundersen 
Invitert: Kate Tømmervold 
Ikke til stede: Cecilie Gundersen 
 

Sak 1-23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Vedtak: Protokoll godkjent per Baard. 
 
Sak 2-23 Økonomisk oversikt pr. 31.12.2022 
Forslag til Vedtak: Økonomi godkjennes. 
 
Sak 3-23 Arrangementer 2023: 
Vedtakssaker/orientering: 

1. Pay and Jump 2023: 

 Suksess      
 Neste pay and jumps planlegges etter årsmøtet 

2. Stevner 2023: 
➢ Fastsatte datoer: 

 25.-26. januar på Bratsberg Ridesenter 
 27.-28. mai 
 17.-18. juni 
 05.-06. august 
 02.-03. september 
  

3. Medlemsmøter 2022: 
➢ Sette av datoer og forslag til tema 

 Det er ønsket fra medlemmer ca hver 3. mnd. 
Planlegges etter årsmøtet 

 
Forslag til Vedtak: Planlegges etter årsmøtet. 
 
Sak 4-23 Verdsetting av medlemmer som promoterer klubben veldig bra: 
Klubben har i løpet av 2022 hatt ekstremt gode og informative innlegg på TikTok og 
Instagram, utført av våre ungdommer. Foreslår vi gir en oppmerksomhet i 
forbindelse med dette. Viktig vi fanger opp de som setter av tid til dette. Hvem og 

hva dem har laget. Et par av innleggene har rundt 1000 likes           ! 
Forslag kan være å gi en plankett med «årets tiktoker/instagrammer» evt annet 
forslag fremmes på styremøtet 
Forslag til Vedtak: Heder til ungdommene vedtas. 
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Sak 5-23 Dugnad Gjenvollhytta: 
Informasjon: 
«Klæbu IL eier hytta 100 % og avdelingene har bidratt med helgavakter. 
Ved siste årsmøtet så var dette en av sakene som var oppe, og ble vedtatt med full 
oppslutning. 
Det var ingen store endringer fra de gamle vedtektene, men tidligere så var 
fordelingen av overskuddet 50-50. 
Dette ble endret til 20 på hytta til driftkostnader og 80% tilbake til avdelingene. 
Dugnaden i året som gikk ble litt amputert (både vær og litt covid). 
Da vedtok Hyttestyret at alt overskuddet skulle gå til avdelingene, som resulterte i et 
resultat på 2655,- pr dag på dugnad. 
Vi håper at denne vinteren kommer til å bli bedre, med mere folk på hytta og bedre 
resultat.» 
Sak: Vi er satt opp som dugnadshjelp 04.-05. mars. Dette er god inntekt til 
avdelingen, så ønsker snarlig svar ang saken  
Forslag til Vedtak: Dugnaden gjennomføres 
 

 
Sak 6-23 Årsmøtepapirer: 
- Innkalling til årsmøtet: sendt 05.01.2023 
- Forslag til årsberetning 2022 vedlagt 
- Forslag til forretningsorden 2023 vedlagt 
- Forslag til saksliste 2023 vedlagt 
- Økonomi 2022 legges fram på møtet 
- Forslag til budsjett legges fram på møtet 
- Forslag til styremedlemmer legges fram på møtet 
Forslag til Vedtak: Forslag til vedlagte årsmøtepapirer godkjennes 
 
Orienteringssak: 
- Nidaros Sparebanks sommereventyret 2023: 

1. Nidaros Sparebanks Sommereventyr 2023 
Deltakelse og innspill planlegges etter årsmøtet 

2. Opplæring i Styrearbeid 
Fra Hovedstyret i 2023?  
invitere idrettskretsen til en oppdatering/opplæring i praktisk 
styrearbeid for idrettslag; veiledning i hva praktisk styrearbeid er i 
et idrettslag. Alle i avdelingsstyrene deltar, men også åpen for alle. 
Greit for samtlige å vite hvilket ansvar et styre har, samt synliggjøre 
dette for andre. 

 
 Evt.: 
 Forslag om å opprette et sportsutvalg 
 
 
 
Klæbu 05.01.2023 
Anita Dahlen 


