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Referat HS Kløfta IL styremøte  

Torsdag 16.04.2020, kl 1900-2100 på Teams.  

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

 

1. Godkjenning av innkalling ok, ingen kommentarer. 

2. Godkjenning av siste referat ok, ingen kommentarer. 

3. Status Corona for KIL og konsekvenser.  

a. Har vært full stans siden 12 mars. Noen lag er i gang med trening 

b. Ikke noe nytt vedr oppstart fotball 

c. DL er 50% permittert pt. Har tid til kun det mest nødvendige. 

d. Håndball har gått glipp av totalt 12 hjemmekamper. 

4. Informasjon styreleder.  

a. Ønsker å sende ut treningsavgiften for fotball. Enighet om at vi sender ut 50% av 

avgiften. Sendes ut første uken i mai.  

b. Digitalt årsmøte. Andre har erfaring og fungerte fint. Sender ut til medlemmer og de 

melder seg på. Link sendes ut for pålogging og kontroll for avstemming. Steffen ser 

på løsningen. Fin mulighet til å minne om medlemskontingenten.  

c. Steffen og Lene har fått noen timers opplæring med Balal vedr økonomi. Andre har 

vært i kontakt med Nav for å få en kandidat samt støtte til innkjøp PC o.l. 

d. Steffen 50% permittert. Ny vurdering gjøres første uken i mai.  

e. Status KE Consulting m.m. Andre har snakket med Kjetil og informert om at de vil bli 

innkalt til møte når ting har roet seg.  

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

Manglet da Balal ikke var klar, misforståelse. DL presentert på møte og sent et par timer i 

forkant. De fleste poster er redusert i første kvartal. Anja og Gro er ført som en kostnad. Ser 

ikke at den er kreditert. Bør vi iverksette tiltak. Kaffekoppen må ut på nettbutikken vår. 

Andre refererte til salg av fyrverkeri. Åpne kiosken lørdag og søndager i et gitt tidspunkt. 

Kaffekoppen til ½ pris. Steffen sjekke fakturering snøbrøyting og søppeltømming. 29% 

forbedret resultat mot 1 kvartal 2019. 

6. Info fra daglig leder.  

a. 246 som har betalt enkeltmedlemskap, 48 som har betalt familie. Totalt 294 som har 

betalt så langt for 2020. samlet sum til nå er 107.550kr. 

b. Etter purring på treningsavgifter for 2019. Har det kommet inn 8500kr. 

c. Treningsavgift Håndball 2020 er det kommet inn 91.250kr 

d. Det er ikke kommet noen nye konkrete tiltak for idrettslag om når vi kan drive 

aktivitet som normalt. 

e. Det er åpnet for rapportering for tapte inntekter. Steffen jobber sammen med Lene 

her. 
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f. Grendeutvalget ga KIL kr 18 000 til åpen hall prosjektet etter god søknad fra Anne-

Stine. 

g. Fotballturneringen som skulle være 9-10 mai er flyttet til etter sommeren. Helgen da 

Kløfta Cup skulle være i september. 

h. DL har ikke flyttet på Tine fotballskole per nå, (måned skiftet juni/juli). 

NFF/kommune snakker om fra 15 juni skal vi muligens kunne drive normalt. Utsatt til 

uke 33. 

i. Kommunen har hatt kontroll i Bakkedalen under aktivitet, alt så bra ut. Viktig at vi 

alle passer på at reglene blir overholdt på en skikkelig måte.  

 

7. Informasjon fra sportslig leder: 

a. Verdier. Hvilke verdier er kommet inn fra medlemmene og hvilke verdier skal 
klubben ha? Ansvar: Øystein 

b. Møterekke for sportslig ledelse frem til sommeren, inkl hovedsaker. Ansvar: Øystein. 
Ble ikke diskutert på møte. 

c. Videre arbeid i HS/oppgaver som bør gjøres/informeres om: Produsere instrukser for 
vervene i HS, oppdatere hjemmesiden, strukturere mapper og dokumenter på 
OneDrive, jobbe for digitalt årsmøte, utsending av treningsavgifter, nye ansettelser i 
Kløfta il (økonomi/sportslig leder/vedlikehold), Kløfta cup. Flere av disse sakene kan 
kanskje avklares før møtet, eller det kan sendes ut info om disse som 
saksforberedelser slik at møtet blir med effektivt. Ble ikke tatt opp ei heller diskutert.  

d. Nyansettelser. Det har lenge vært snakk om en 50% stilling som skal ta seg av 
økonomi. Skjønner at situasjonen nå har endret seg og at dette per nå ikke er 
realistisk å få til. Dette bør likevel diskuteres og som jeg nevnte på forrige 
Teamsmøte så bør denne stillingen kanskje sees på med nye øyne. Ble ikke tatt opp 
eller diskutert. 

e. Klubbhåndboka. Denne har vært flere runder også hos de sportslige lederne og 
trenger bare å aksepteres av HS før den fremlegges årsmøtet før godkjenning. Legger 
også frem forslag til plan for valg av verdier for klubben under dette punktet.  

f. Strategiplan. Denne har vært flere runder også hos de sportslige lederne og trenger 
bare å aksepteres av HS før den fremlegges årsmøtet før godkjenning 

g. Sportsplan fotball. Denne er utviklet av fotballen selv. HS aksepterer denne og den 
legges frem på årsmøtet. Sportsplanen til håndball er litt forsinket, men mulig den 
kommer før møtet i kveld. Innebandy og sykkel har fått utsatt frist til 25.april. 

h. Instrukser for sportslig leder fotball med instruks for SU fotball og instruks for 
sportslig leder håndball med instruks for SU håndball er godkjent av hhv sportslig 
leder fotball og håndball. Er vurdert til å være gode nok. Disse trenger muligens ikke 
å legges frem for årsmøtet, men vi i HS bør ha et forhold til oppgavene og målene til 
disse. 

i. Instruks for sportslig leder Kløfta il. Alle verv i HS bør etter min mening ha egen 
instruks. Baseres på nestleders oppsummering etter et tidligere HS-møte. 

j. Rekrutteringsplan og interne rapporteringsrutiner. Utkastene er ikke ferdige og 
heller ikke vedlagt. Gir noen betraktninger om disse på dagens HS-møte. 
Rekrutteringsplan skal vi ha iht Kvalitetsklubb. Interne rapporteringsrutiner er noe HS 
bør ta stilling til om vi trenger. 
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k. Permitteringer av trenere. De fleste fikk varselet om permittering 19.mars. 
Håndballtrenerne fikk ikke dette før 14.april. Alle har årskontrakter (1 eller 2 år) med 
en forventet innsats per år. Forventet innsats er ikke beskrevet i kontraktene, ikke i 
detalj i hvert fall. Hvordan kommer vi frem til hvilke summer som ikke skal utbetales 
for trenerne? Organisert trening har startet opp for fotball. Permitteringer bør 
oppheves etter hvert som trenerne starter opp. Sportslige ledere (fotball og 
håndball) følger opp oppstarten og rapporterer tidspunkter til daglig leder. Gjelder 
også for spillere med godtgjørelse. Opphever permitteringer fra 20 april. Ingen krav 
til når man starter treninger.  

l. Trenergodtgjørelser i håndball. For sesongen 2019/2020 var det ført 
kontrakter/inngått forpliktelser til totalt kr 178.000 kr. Kr 179.000 er oppført i 
budsjett for 2020. Økte utgifter for sesongen 2020/2021 er estimert til 67.000 kr, 
hvorav 35.000 kr er for D4-trener og kr 30.000 for satsning på en ny trener, Patrik 
Stubrud (40.000 kr andre år). Trener J15, men vil også kunne involveres i J13-14. På 
sikt er tanken at Patrik overtar som D4-treneren. Det kom innspill på at han ikke var 
likt på damelaget og det trolig ikke vil fungere. Koronasituasjonen og permitteringer 
gjør at det muligens ikke utbetales full godtgjøring. Dette inkluderer keeper trener 
samt dommeransvarlig. Lene Lund overtar starter som sportslig leder 1 mai.  

m. Godtgjørelser til de medlemmer av de ulike sportslige utvalgene. I dag er det ingen i 
de sportslige utvalgene som får godtgjørelse. HS forslår for årsmøtet godtgjørelse for 
sportslige ledere i idrettene. Vi burde også vurdere om ikke alle med verv i de 
permanente sportslige utvalgene skal få en Zip-genser. Kanskje er det flere verv i 
permanente utvalg som bør få. Brukes som "rekrutteringsfremmende" og profilering. 
Dette vill bli tatt opp senere når korona situasjonen er mere avklart og 
konsekvensene. Enighet om at i disse tider er dette ikke aktuelt pt men HS tar opp 
diskusjonen når situasjonen har normalisert seg og vi vet de økonomiske 
konsekvenser korona viruset har satt oss i.  

 
8. KIL ønsker å ha kontrakter med alle trenere og lagledere i klubben. Steffen og Lene 

utarbeider. 
9. Oppfølging tidligere HS saker. Medlemmenes ønsker/innspill på verdier. Øystein må komme 

tilbake til saken. Rubic sms er enveis kommunikasjon.  

10. Årshjul.  

Opprette 100 års jubileums gruppe 

 

Neste møte 07.05.2020 kl 1900 Teams eller klubbhuset. 

-Lene 

 


