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Referat HS møte Kløfta IL 

28.05.2020 kl 1900 klubbhuset 

Til stede: Steffen Nystrøm, Andre Waage, Anne-Stine Roksvaag 

(fra kl 2030), Jo Inge Sydtangen, Øystein Westermann og Lene K. 

Håkonsen 

Forhindret: Endre Nedberg. Anne-Stine fra kl 2030 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling - ok Nestleder  Godkjent 

Sak 2 Godkjenning av siste referat - ok Nestleder  Godkjent 

Sak 3  Status Corona for KIL og konsekvenser.  

a) Hallen er fortsatt stengt og vill ikke bli åpnet før  

b) Tine fotballskole. Lagt ut nå på nettside. Ikke på FB. Uke 33 10-

13 august. Fra kl 0900-1500. Vi trenger litt hjelp til 

gjennomføring. Trine Bakke, Roy Norby, Heidi er noen forslag. 

Kan vi sjekke med Vellhuset om de kan hjelpe. Kan 

dugnadsgruppen være.? 

c) Økonomien for klubben. Kostnadene våre har vi redusert i lik 

takt med utgiftene.  

d) Sykkel kommer ikke til å fakturere sponsorer da det ikke blir 

brukt i år grunnet korona. Sykkelgruppen har nå tre 

medlemmer under 20 år.  

e)  

 

 

Steffen 

 

 

 

 

 

  

Sak 4 Informasjon styreleder.  

a) Anne Kjersti, leder valgkomite. Sliter fortsatt med kandidater.  

b) Bakkedalen salg. KIL var i Formanskapsmøte 26 mai. Hadrian 

presenterte fremdriften og løsninger. Enstemmig vedtatt i 

Formannskapet vedr oppgjørsform.  

c) Møte med Knut Eilertsen vedr KE Consultin 25 mai. Kjetil er klar 

for et møte. Idrettsrådet har levert saken til et kontrollorgan i 

Viken. Møte tirsdag 2 juli kl 1900 på klubbhuset.  

d) KIL må få det formelle i orden vedr tomt klubbhus 

e) Ønske om at KIL jobber med å finne en garderobeløsning for 

fotballen. Trenger raske og også varige løsninger. WC fasiliteter 

er også for kapasitet 

f) Årsmøte. Ingen servering. Sakspapirer klare og vil bli lagt ut. 

Kristian Vegel er forespurt om å være ordstyrer.  

 

Styreleder 

 

 

 

 

Steffen 

Steffen 

 

 

Steffen 

 

8.mai 2020 

 

 

 

Pågående 

Sak xx Økonomi.  

a. Økonomien er pt sunn til tross for korona.  

 

 

 

 

 

  

 

Sak  Info fra daglig leder.   

Daglig leder 

 

pr 2020 
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a) Vi har fått 350.000kr i støtte fra lotteritilsynet for tapte 

inntekter, 120.000kr fra Odal sparebank. Der 40.000 av 

disse er direkte støtte til tapte inntekter som følge av 

korona. Resterende er til å dekke for Anja og Gro. Odal har 

også reservert 50.000kr som kommer i støtte i 2021. 

b) Totalt har vi fått inn ca kr 530.000 i støtte fra forskjellige 

tilskudd som vi har søkt på.  

c) Det jobbes med en folkevegg i Bakkedalen som Skilt og 

Reklame sponser oss. Også et tiltak for å få inn midler i 

denne tiden. 

d) Nemus er med videre som sponsor. Steffen sjekker om de 

kan bidra til sykkelgruppen samt erfaring av 

morgentreningen som er igangsatt i parken. 

e) Vi jobber med kommunen om å sette skilter samt kamera i 

Bakkedalen for å få en stopper på hærverk også omtalt i 

dagens EUB.  

f) Vi skal i møte med Kommunen og Hadrian om 

salgsprosessen i formannskapet i dag. 26.05.2020. Mer info 

kommer i HS. 

g) Påmelding til Tine Fotballskole er snart klar. Regner med at 

denne går som normalt med retningslinjene som er 

kommet fra NFF og FHI i barn og ungdomsfotballen.  

h) Stadionur vil bli kjøpt inn. 

i) Årsmøte under planlegging.  

 

 

 

Sak xx Informasjon fra sportslig leder: 

 
a) Påmelding på fotball og håndballskolen. Betale når det prøver. 

Oppstart 29 august og 1 september. Ønsker at noen kan 
komme de dagene for å registrere medlemmer i rubik. Huske å 
splitt treningsavgift og medlemskontingent. 

b) Rekrutteringsplan presentert. Om HS har innspill er det bare å 
skrive inn i dokumentet 

c) Gjennomgang av interne rapporteringsrutiner for idrettene i 
Kløfta idrettslag. Ønske om at sportslig utvalg kommer på HS 
møtene annethvert møte for en muntlig status. Første 
deltagelse 1900 første møte etter sommer. 

d)  Fotball. God driv. Status gitt. Trenerforum blir i første del av 
juni.  

 

Sport leder 

 

 

 

 

7.mai 2020 

 

 

 

 

Pågående 

 

 

 

 

 

Sak xx a) Jo Inge informerte om at kommunen har fått tillatelse til å 
sette opp kamera i Bakkedalen. Dato for montering 
usikkert.  

b) Jo Inge fikk henvendelse om voksne som ønsker å starte 
volleyball lag. 

c) Tormod informerte om at Nattravnen begynner å gå 
tidligere på kveld kl1900 og prioritere rute hvor 
ungdommene er.  

Daglig 

leder/ 

nestleder 

7.mai 2020 Pågående 
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Neste HS møte onsdag 17 juni kl 1900 på klubbhuset. Torsdag har Ullensaker Idrettsråd årsmøte derav HS møte 

flyttet til onsdag.  

-Lene 

 

d) Tormod. Viktig at medlemskontingent og treningsavgift må 
følges opp. 

 

Sak xx 100-års jubileet for Kløfta il 2022. Andre, Anne-Stine og Lene 
oppretter en gruppe og finner strukturen og presenterer den på 
neste møte.  

 7.mai 2020 Pågående 

Sak xx Årshjul- ble ikke lagt frem    

     


