Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle

Referat HS møte Kløfta IL
Torsdag 13.02.2020, Klubbhuset kl 1800-2100
Til: Steffen, Andre, Jo Inge, Øystein, Tormod og Lene
Forhindret: Endre og Anne-Stine
1. Godkjenning av innkalling. Ingen kommentarer.
2. Godkjenning av siste referat. Ingen kommentarer. Ønske om et eget beslutningsdokument
3. Informasjon styreleder.
a. Vi setter opp et eget møte vedr årsmøte. Andre kommer tilbake med dato og
tidspunkt.
b. Styreleder er kontaktet av Idrettsrådet vedr KIL sin avtale med KE Consulting og
kommunens. Ullensaker kommunen har bekreftet dobbel avtale med både de og KIL.
Idrettsrådet har vært i kontakt med sin advokat i dag. Avventer svar fra advokat.
Romerikes blad ønsker å skrive om saken. Enn så lenge har Idrettsrådet klart å
forhindre et.
c. Ønsker å avslutte Balal sitt engasjement og ansette en i 50% stilling i klubben.
4. Økonomi. Balal levere månedsrapport via Steffen. Sendes ut 3 dager før oppsatt styremøte.
a. Regnskap for januar 2020 presentert. Uten budsjett da det ikke er godkjent i styret
eller årsmøte pt. Vi ønsker en egen konto for akademiet og under fotball. Inntekter
og utgifter så vi enkelt kan følge opp. Kr 33’ i pluss totalt. Fotball i -139’ Håndball 74’
og sykkel kr 453,- for januar 2020
5. Info fra daglig leder. Sendes ut 3 dager før oppsatt møtedato.
a. Nytt av året i vinterferieuken. 70 barn fra kretsen fotball mandag t.o.m onsdag.
Talentskole. KIL besørger smurte bagetter og juice. Ellers har KIL aktivitet både
fotball ute samt håndball og innebandy i hallen. Frukt servering hele uken. Pølser på
torsdag. En voksen er alltid til stede inne og ute.
b. Rema 1000 er med på ny avtale på A-lagsdrakter. Kr 5000 + kr 5000 om A-laget
kvalifiserer seg til 1 runde NM. Det er fortsatt med på bredden ut 2020.
c. Møte med Kommunen tirsdag 18 februar om valg av næringsmegler til salg av
Kløftastadion og Dyrskueplassen.
d. Skiltene til sponsorer er kommet og må monteres i Bakkedalen fortløpende. Dette er
kanskje noe for dugnadsgruppen. Steffen tar det med Roy.
e. Nye regler for forsikringen i fotball, der vi betaler pr registrerte spiller i Fiks. Dette må
ryddes opp i da det ligger alt for mange som ikke er medlem av Kløfta IL og er under
lagsforsikring og aktiv. Her må fotballgruppen gjøre en jobb med oppdaterte lister på
hvem som faktisk er med, trener/lagledere. Slettes ikke de som står om aktiv og
under lagforsikring i fiks blir det unødvendig dyrt for oss. Akkurat det samme som
gjelder i Rubic, listene må være oppdaterte og alle lag. Listene synkes fra Fiks til
Rubic. Roy har ryddet i Fiks. 550 pers er fjernet som ikke er aktive i klubben. Pris
forsikring kommer NFF tilbake til. Klubbforsikring på ungdomsspillere 13-19 år.
Steffen sjekker pris på forsikring. Når vi har mere kunnskap om hvordan dette blir må
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vi ta stilling til hvordan forsikringen skal betales også sammenlignet med hvordan
håndball fungerer.
f. Kløfta turneringen er lagt ut og vi har allerede 29 påmeldte lag, per nå er det kun Roy
og undertegnede som holder i det, her trenger vi hjelp underveis. Oppretter et
utvalg. Steffen sjekker navn.
g. Anja og Gro, Alt er klart i Rubic for påmelding. Alle som har betalt
medlemskontingent for 2019 er gratis. Det samme for det som betaler for
medlemmer 2020. Når det gjelder lyd, lys og rigg har vi en jobb å gjøre. Pr nå er
dette ikke klart. Lene er i dialog med Charlie Rønnez og venter på tilbud.
Sportslig. Sendes ut 3 dager før oppsatt styremøte.
a. Orientering om status i alle idretter og lag ble gitt.
b. Innebandy oppfordres til å søke litt hjelp hos forbundet NBF.
c. Utfordringer i fotball med få jenter i klubben.
d. Håndball ønsker bedre samarbeid med de andre idrettene. Ønsker at HS blir litt mere
synlig.
e. Felles avslutning håndball 9 mai på Vellhuset. Turneringshelgen fotball. Ny dato bør
settes.
f. Forballakademiet – plass til flere. Tiltak
g. Åpen hall. Viktig at det er lav terskel, lite organisert og variert.
h. Fair play. Ikke fått noen av de på listen. Trenger fortsatt en. Tiltak
i. Vinterferieuke. OK. Tilrettelegger for innebandy også.
Årshjul.
Oppdatering og findings ubetalte medlems og treningsavgift. Tormod.
a. Alle gamle fakturaer er nå sett igjennom. Ikke aktiverte medlemmer har ikke fått
faktura. Mange fakturaer er først utstedte i november 2019. Ca 400 uavklarte
fakturaer av ymse slag. Alle er gått igjennom. Ca 200 er mennesker over 18 år.
Faktura sendes. De som ikke betaler, blir kreditert og slettet fra systemet.
b. Invitere til Rubiclagkveld. 3 og 4 mars kl 1900-2100 i hallen. For alle lag og
lagleder/trenere. Hjelp til å oppdatere. Tormod skriver tekst og Anne-Stine
publiserer.
c. Det skal lages malverk tekst for fakturatekster. Tormod
Rutiner for fakturering, diskusjon og vedtak kom vi ikke helt ii mål med.
Kommunikasjonsmetodikk og ansvarliggjøring av organisasjonen for å unngå 2019 og
tidligere situasjoner. Tormod
Trenger vi andre faste punkter på agenda?

Strategi samling på Klubbhuset lørdag 29 februar kl 0945
Neste HS møte 19 mars kl 1900-2100 på klubbhuset
Referent
-Lene

