Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle

Referat Kløfta IL styremøte HS
Torsdag 23.01.2020 kl 1700-2200 Scandic Lillestrøm ink middag
Til: Steffen, Andre, Jo Inge, Anne-Stine, Øystein, Endre og Lene
Forhindret: Tormod

1. Godkjenning av innkalling. Ingen innspill
2. Godkjenning av siste referat. Innhold ok. Manglet vedlegg det henvises til i referat. Ønske om
tydeligere ansvar samt tidsfrister beskrevet i referat.
3. Ordning drift av Bakkedalen tilbud fra kommunene om de eller KIL drifter. Styret stiler seg
positive til å ansette en 100% stilling. Lene begynner med et utkast, og HS/DL
komplementerer. Uke 6.
4. Ønske om en bedre struktur på HS møtene. Fast agenda:
a. Økonomi. Balal levere månedsrapport via Steffen. Sendes ut 3 dager før oppsatt
styremøte. Andre og Lene uke 6.
b. Info fra daglig leder. Sendes ut 3 dager før oppsatt møtedato.
c. Sportslig. Sendes ut 3 dager før oppsatt møte. Status alle idrettsgrener, cup,
turneringer, aktiviteter, trenerkabal, møter, fremdriftsplaner og status
satsningsområder m.m. for md som har gått og hva som skjer fremover.
5. Evaluering av dagens HS hvor fotball, håndball og sykkel er samlet i et styre kontra separat
med en rep i HS. Avstemming: flertall for å fortsette som nå. Viktig med halvårs evaluering.
6. Info fra dagligleder.
a. Sponsor. Block Watne utgår. Lite byggeaktivitet og satsning på Kløfta. Kontrakten
står ut juni 2020. Verdi kr 80 000,- Elite Elektro signert 2 +2 år. Romerikssenteret
signert for 1 år. Nemus møte i uke 5.
b. 52 påmeldte til akademi. Positiv respons. Fortsatt ledige plasser. Mere info ut i KIL
sine kanaler. Uke 5. Øystein og Endre tar ansvar. Transport har vi takket nei til.
Steffen henter og bringer pt. Løsning må på plass og Øystein tar ansvar for dette.
Avtale Taxi, offentlig buss…
c. Kløfta turnering. Roy er i gang. Kjetil må kontaktes av Steffen. Premissene er som
2019 samt evaluering må hensyntas. Avgift: 0. Fremme gratis aktivitet i Bakkedalen.
Dommere kr 50 pr kamp og en pølse, en vaffel og en brus gratis. Har gode referater
og evalueringer. Etterskrift: Kjetil blir ikke med og erstatter må på plass.
d. NM i fotball. KIL er med og første kamp er 18 mars borte mot Sanner.
e. Årsmøte torsdag 19 mars 2020 kl 1930. Infomøte kl 1830. Endre tar ansvar for
publisering.
1. DL kaller inn via FB og hjemmesiden 4 uker før
2. 12 dager før møte skal alle vedlegg legges ut. Steffen
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3.
4.
5.
6.

Årsberetning for KIL HS – Andre skriver.
Balal ansvar for årsregnskap og budsjett
Revisorberetning
Styrehonorar: Styreleder: kr 15 000
i. Nestleder: kr 10 000
ii. Styremedlemmer: kr 5000
iii. Sportslig leder underutvalg kr 3 500

7. Info sportslig leder.
a. Åpen hall. Alber Wihiliams er leder for utvalget. 31 januar første gang. Dato sjekkes
med Jo Inge. Kl 1830-2030. Basket første gang. Kiosk salg. Etablere et
ungdomsutvalg. Lav terskel og enkelt. Albert trenger kort. Hver fredag fremover.
Etterskrift: første åpen hall blir fredag 31 januar.
b. Fair play. Trenger en. Etterskrift: Anja og Edin dagen kan brukes som en kick off for å
komme i gang med Fair play. Helt i tråd med foredrag.
c. Fotballakademiet i gang. Ambisjonen er at KIL tar over dette selv på sikt.
d. Håndball felles avslutning. Dato? Hallen blir stor. Vurdere Vellhuset. Vurdere
sportslig utvalg håndball. Planlegging og innhold må på plass.
e. Sykkel fortsatt i KIL. Jobbe med en strategi.
f. Innebandy. 20 på treninger. Er i aktivitet de to dagene de har. Opprettet damelag
også.
8. Satsningsområde for 2020. Hvordan komme videre – mål og strategi. Øystein
a. Søknad sendt om å arrangere 3v3 cup 6 og 7 juni 7 år og 6 år 12 og 13 september.
Avslutter fotballskolen i samme cup. OK. Denne helgen er satt av til ansatte
fengselsturnering.
b. Klubbhåndboken må gjelde hele klubben
c. Bygge kompetanse som trenerkurs og videre bruk av kompetanse?
d. Dugnadsring. Jo Inge og Roy er i gang. Positivt infomøte og første dugnad
førstkommende lørdag.
e. Dommerkurs o.l.
f. Utvikle akademiet klart til 2021
g. Utvikle bruken av Bakkedalen
h. Mestring via analyse verktøy
i. Tennisgruppe
j. All idrett - Kjetil Dagsjøen – starter opp
k. Basket
l. Innebandy
m. Håndball. Hvilke aldersgrupper mangler vi lag både jenter og gutter og hva kan vi
gjøre for å rekruttere. Fremdrift?
9. Anja og Gro Hammerseng-Edin 11 mars. Ting som må på plass; påmelding, mf, reservere
hall, teknisk utstyr, stoler m.m. Opprettet gruppe og ledes av Steffen og Lene.
10. Hvordan sikre innbetaling av treningskontingent og medlemskontingent for 2020 og hva var
tapet for ikke innbetalt i 2019. Tormod. Neste møte
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11. Deltagelse i kulturuke Ullensaker Kommune. 6-15 mars 2020. Hva gjør vi? Vi tar har Anja og
Gro den 11. Utover dette må vi takke nei. Etterskrift: kommunen var på morgningen etter at
det ble lagt ut.
Andre ønsker at vi skal utarbeide en strategiplan som vi ønsker å få godkjent på årsmøtet også.
Neste styremøte torsdag 13 februar kl 1900 på klubbhuset

Referent
-Lene

