Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle

Referat HS Kløfta IL styremøte
Torsdag 07.05.2020, kl 1900-2100 på Teams eller Klubbhuset
Til: Steffen, Andre, Jo Inge, Anne-Stine, Øystein, Tormod, Endre og Lene
Forhindret:

1. Godkjenning av innkalling. Ingen kommentarer.
2. Godkjenning av siste referat. Øystein har gitt forslag til hvordan han ønsker referat i et nytt
format.
3. Status Korona for KIL og konsekvenser
a. Infomøte i dag fra regjeringen kl 1800. Kort oppsummert.
Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:
• Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt
20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
• Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan
gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand
• Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
• Det tillates arrangementer med inntil 50 deltagerne på offentlig sted, der
deltagerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en
ansvarlig arrangør.
• Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser
frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved
hjemkomst.
• Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt
inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i
karantene.
b. Inntekter uteblir. Fotball treningsavgift fotball sendes ut neste uke.
c. Inntekt med søknader støtteordninger, kiosk, Vipps og Spleis. Totalt kr 56 000.
Lotteritilsynet og Odalens ekstra bevilling har vi ikke fått svar på pt. Etterskrift. Kr
5 000 fra kommunen for dugnad førstkommende lørdag og 8 mai fikk vi etter søknad
kr 350 500 fra lotteritilsynet av potten fra ekstrabevilginger til idretten i forbindelse
med korona. Totalt i perioden har KIL fått inn kr 411 500 i inntekter.
4. Informasjon styreleder.
a. Lite inntekter og lite inntekter fremover. Må jobbes med. Kan vi ha sommer
byttesentral? Vurderer om vi kan få det til. Jo Inge har et forslag om å åpne kiosken
hver dag i et gitt tidsrom. Dugnaden kan gis en uke om gangen pr lag. Både fotball og
håndball bør delta. Anne Stine finner gode løsninger som vil fungere. I tillegg er det
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dugnad på lørdag hvor vi får kr 5 000,- av kommunen for å gjøre jobben. Jo Inge
forventer 100% oppmøte fra HS.
b. Andre informerte om samtale med Espelund som har en aktuell kjøpet til tomten. De
er satt i kontakt med Hadrian som formidler salget.
c. Forberede årsmøte. Det er lagt til en sak om at HS ber om fornyet tillatelse salg
stadion. Nytt årsmøte torsdag 11 juni 2020 kl 1900 på klubbhuset. HS møter kl 1800.
Vi mangler nye kandidater til styret. Andre, Steffen og Lene definerer oppgavene til
de ledige postene. Oversendes HS før vi går ut for å prøve å verve kandidater.
d. Status KE Consulting. Møte er ikke avholdt ennå. Må avholdes før årsmøte. Andre
finner en egnet dato sammen med Kjetil.
5. Økonomi. Se sakspapirer sendt ut i forkant av møte.
6. Info fra daglig leder.
a. 50% av treningsavgift fotball sendes ut i uke 20. Treningsavgiften baseres på alder til
utøver, ikke lag. Andre del av treningsavgift sendes ut siste uken i august. Avklares på
årsmøte.
b. Forslag om å opprette en støttevegg med navn mot betaling. Kan ha en sum for
privatpersoner og en for bedrifter. Folkeveggen, støtteveggen e.l. Privatperson kr
500 og bedrifter kr 2 500. Blir stående. Fremme i sosiale medier, adresseliste Rubic,
nettside, RB m.m. Forklare hvorfor. Endre kommer med forslag tekst og sender over
til Steffen.
c. Utstyr skal ikke trykkes med Intersport logo. Avvente til Sport 1 er ok og i gang.
Gjelder endring sporten på Kløfta.
d. Nye drakter er litt usikkert ennå. Kan begynne salg av draktreklame for fremtiden.
7. Informasjon fra sportslig leder.
a. Sportslig leder ønsker at det gis en statusrapport fra sportslig utvalg til HS. Jobber
med et fast oppsett.
b. Informerte om videre arbeid vedr Fair Play, rekrutering, beholde lengst mulig,
tilrettelegge for flere idretter. Ønsker å se på hvordan bygge idrettene og jobbe med
strategien. Det er satt opp en plan ut året. Om HS har ønsker om tema tar Øystein
imot innspill.
c. Sportsplan for håndball, innebandy og fotball. Sykkel ikke klar. HS godkjenner
forelagte sportsplaner. Ønsker å legge de frem på årsmøte.
d. Instruksen for sportslig utvalg. Godkjennes av HS og gjeldende. Legges ikke fram på
årsmøte.
e. Skilt tennis ink korona regler. Steffen har snakket med kommunen og vi kan sette
opp tre skilt. Øystein lager teksten og Steffen ordner med skilt.
f. Gjennomgang status fra idrettene i koronatid forelagt. De fleste fotball lag er i gang.
Noen har ikke startet. En del håndball lag er tilbudt treninger utendørs. Håndballen
ønsker at beach håndballbanen blir åpner. Kommunen skal frese opp og vil være klar
etter 17 mai en gang.
g. Trenerkabalen håndball er klar. Mener det blir bra.
h. Lene Lund blir bra for håndballen og dens fremdrift og utvikling.
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i.

Fotball er i dialog med Ull/Kisa for å starte opp Akademiet igjen. Om spørsmål om
refusjon vurderer vi hvert tilfelle. Vurderer å se på noen fotballaktiviteter i løpet av
sommeren også. Tine fotballskole blir gjennomført i uke 33. Godkjent av Tine
fotballskole.
j. E-sport. NFF har innkalt til webbinar. Anne-Stine og Lene tar kurset. Albert blir
invitert til å bli med også.
k. Etterskrift: Silence procedure ble fulgt for å få godkjent klubbhåndboken og
strategiplanene i etterkant av møte på mail. Ønsker å fremlegge på årsmøtet.
8. Oppfølging tidligere HS saker. Ingen punkter. Opprette 100 års utvalg. Anne-Stine, Andre og
Lene starter arbeidet.
9. Årshjul. Må revideres og oppdateres samt legges ut på nettsiden. Øystein holder i
trenerforum den 27 mai. Øystein holder også i laglederforum 19 mai.
Neste møte torsdag 28 mai kl 1900 på klubbhuset

