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Referat HS Kløfta IL styremøte  

Torsdag 19.03.2020, kl 1900 på Teams. Er det noen som sliter, ta kontakt med Steffen 

Til stede teams: Steffen, Andre, Jo Inge, Anne-Stine, Øystein, Tormod, Endre og Lene 

 

1. Godkjenning av innkalling.  

2. Godkjenning av siste referat.  

3. KE Consulting og status. Info om kontakt fra Idrettsrådet. De anbefalte at vi tok kontakt med 

advokat for å sjekke om vi hadde en sak med å få penger tilbake. Idrettsrådet er også blitt 

kontaktet av RB som vil lage en sak. Idrettsrådet har fått tiet saken ned enn så lenge. Advokat 

for NIF anbefaler å gå videre, det samme gjør John Christian Elden. Forslaget er å ta et møte 

med KE Consulting for å informere om saken og om at HS vil kreve tilbakebetaling for det vi 

mener er urettmessig fakturert KIL. Full enighet. 

4. Status Carona for KIL og konsekvenser. Det er satt opp kostnader og besparelser som er 

sendt ut i forkant. Andre og Øystein har satt opp forslag til brev til alle trenere og lagledere 

som har lønn/km. Brevet vil bli sendt ut. Steffen og Balal har fått permisjonsvarsel, men pt 

ikke permittert. Trenere Akademi tar ikke betalt om de ikke trener. Deltagere på akademi. KIL 

ønsker at man legger opp til «dugnad» Om man ønsker får man igjen pengene sender man 

en mail til KIL. Vi følger NIF sin anbefaling. Viktig at alle får beskjed. KIL medlemsavgift sendes 

ut til uken.   

5. Informasjon styreleder.  

a. Plan om ansettelser går ut da kommunen har trekt sin sum til oss grunnet dårlig 

økonomi i kommunen og at de selv kan gjøre det med egne ressurser.  

b. Anne Kjersti har ikke klart å skaffe nok nye til styret. Roar Hanke Olsen kunne være 

interessert i anlegg.   

6. Økonomi. Balal levere månedsrapport via Steffen. Sendes ut 3 dager før oppsatt styremøte. 

7. Info fra daglig leder.  

a.  Har satt opp liste på arbeidsoppgaver som kan prioriteres nå i Coronatiden.  

Vaske stoler klubbhus 

Eget renhold 

Oppdatere internett ink bilder 

Rydde lager ved kontor 

Oppsett avtaler trenere 

Reforhandle avtaler så de blir like. Samme mal 

Sjekke dato på varer 

Medlemslister 

Sponsorpakker 

Dekker KIL sin forsikring noe av inntektstapet? 
Liste over deltagelse a-lag håndball og fotball, mot fri  
Trenings kontingent 
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Utsendelse medlemskontingent 

Rubic og laget mitt dobbeltsjekkes og oppdateres 

Fix oppdateres ink synk NIF som blir synket 

Jobbe med hallstruktur for bedret treningstid 

Økonomi og opplæring Balal 
 

Informasjon om KIL og Ullensaker kommune må ha en geologisk prøve av tomt. Fått tilbud ca kr 

350 000 ex mva. Salgsgruppen ser på saken og gjør noen kloke beslutninger 

Steffen følger nøye med på  

8. Sportslig.  

a. Utdelt treningsprogram for egentrening i Corona tider 

b. Dialog med sportslig ledere om sportsplan som skal oppdateres og lages. Alle grener 

skal ha sportsplan. Ikke klare. Fotball kommet lengst 

c. Bytte av sportslig leder håndball. Bytte skjer etter sesong/avslutning. Tina Håtun gir 

seg og Lene Lund inn. Påmelding sesong 20/21 senest 1 mai. Denne må koordineres 

med ny og gammel sportslig leder.  

d. Klubbhåndbok. Lite respons fra HS, kun styreleder og nestleder. Øystein trenger 

innspill på de områdene man er gode på. Endre – gi tilbakemeldinger på 

kommunikasjon Steffen – se på rutiner godtgjørelser, dommerregninger m.m. Anne-

Stine – se litt på dugnadsavsnittet. Tormod – sjekke sponsor. Legges ut på nettsiden 

til KIL, ikke i papirutgave. Fremlegges på Årsmøte 

e. Strategiplan. Produkt av 29 februar. Lagt til litt ekstra. Lite respons fra HS. Tre har 

svart her. Alle må på banen. Budsjett og strategi må henge sammen og ikke minst, et 

styringsverktøy for klubben. Fint om alle går igjennom og 

bekrefter/innspill/kommentarer. Tiltak mangler pt. Dette må vi få på plass. 

f. Verdier ut ifra visjon. Kan vi spørre medlemmene om tilbakemelding på 3 til 5 som 

man ønsker skal være i klubben? Sende ut til alle medlemmer via Rubic. Fotball er 

nede på 3 verdier så alle kan huske og etterleve. Verdimøte med medlemmer er 

holdt. Kan vi bruke noe av det som kom frem da. Steffen og Lene sendte ut i 

november 2019 er dok om strategi, visjon, verdier m.m. Steffen sender ut igjen. 

Målet er å bli ferdige før årsmøte.  

9. Jo Inge foreslo at vi kan opprette en spleis på FB. Endre tar denne. 

10. Oppfølging tidligere HS saker.  

a. Gjennomgang av budsjettet på nytt. Torsdag 26.03.2020 kl 1900 i Teams. Andre 

innkaller.  

b. Kløfta turnering. 9 og 10 mai. Roy og Steffen leder an. Det må opprettes 

arbeidsgruppe. Kan Roy finne en leder for gruppen. 

c. Anja og Gro sitt arrangement. Hvilken aldersgruppe barn er det passe for? Vi må 

jobbe med MF for å få flere deltagere og for å treff riktig gruppe deltagere.   

11. Årshjul – torsdag 26.03.2020 

-Lene 


