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Referat HS møte Kløfta IL
Onsdag 17.06.2020 kl 1900 klubbhuset
Til stede: Steffen Nystrøm, Andre Waage, Anne-Stine Roksvaag, Jo
Inge Sydtangen, Øystein Westermann og Lene K Håkonsen. Endre
Nedberg og Tormod Roksvaag ble takket av. Alle nye
styremedlemmer til stede Lene Lund, Erlend Berg og Roar Hanche
Olsen.

Agenda Sak
Sak 1
Godkjenning av innkalling. Godkjent

Ansvarlig
Lene

Sak 2
Sak 3

Lene
Andre

Sak 4

Sak 3

Sak 4

Godkjenning av siste referat. Godkjent
Konstituering av nytt HS styre. Se vedlagt org kart og oppgaver
vedlagt. Tilbakemeldinger/endringer gjøres på neste HS møte. Inntil
videre tar Andre Laglederansvarlig. Lene fortsetter material fotball.
Fair play ansvarlig mangler samt barneidrettsansvarlig. Kan de
settes samme med Fair play? Må Fair Play ansvarlig ha en
styreplass?
• Lene Lund legger ut at KIL trenger Fair Play ansvarlig i
klubben. Velges på ekstraordinært årsmøte.
Saker fra Årsmøte.
a. Likheter for a-lag håndball og fotball. Kontrakt om forventet
bidrag til klubb. Lene L har satt opp et forslag på hvordan
dame 4 kan finansierer treningsavgift til kr 0. Saksdokument
ikke fremlagt, men vedlagt. Utsettes til neste møte
b. Informasjon vedr treningsavgifter på nettside.
c. Lærdom fra årets årsmøte. Ullensaker Idrettsråd tok
kontakt dagen etter. Vårt årsmøte var det beste i kretsen
samt flest deltagere. Vi må fremme egne styresaker med
sak, innhold og styrets anbefaling. Kun en sak per sak.
Status Corona for KIL og konsekvenser.

Lene L

Frist

Status
OK
Ok

Uke 25

Øystein

Steffen og
Erlend

Alle

Informasjon styreleder.
Andre
1. Info om hvordan HS møter, agenda fungerer. Møte hver
tredje uke fast torsdager kl 1900 på klubbhuset. Referat ut
senest en uke etter HS. Agenda fast. Saker utover fast
agenda må sendes senest en uke før hvor ny agenda sendes
ut. Saksdokumenter sendes ut senest tre dager før møte.
De 30 første minuttene er satt av om medlemmer ønsker å
komme å ta opp saker. Dette meldes i tilfelle inn.

Utsatt
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Sak 5

2. Orienterte kort om KE Consulting. Ønskes mere info, ta
direkte kontakt med Andre. Beslutning i saken tas på neste
HS møte.
Økonomi.
Resultatregnskap fremlagt. Grei økonomi i korona situasjon

Sak 6

Info fra daglig leder.
• FHI anbefaler oppstart breddeidrett 1 september pt.
• Mulig vår cup 7 og 8 september ryker. Vi må avvente.
• 57 påmeldte til Tine fotballskole pt

Sak 7

Informasjon fra sportslig leder:
a) Ønsker godkjenning av sportsplan håndball. Enstemmig
vedtatt
b) Rekrutering av utøvere til håndball. Oversendt dokument.
Informert. Vervekampanjen godkjent.
c) Rekrutering og tiltak generelt
d) e-sport. Det blir lagt frem en sak og et forslag.

Sak 8

Sak 9
Sak 10

Generell info/saker
a. Erfaring med åpen kiosk og voksne med gule vester.
Forlenge?
b. Tine fotballskole
c. Kløfta turnering
d. Kick-off håndball
e. Kick-off fotball? Trening i sommer?
f. Akademi etter sommer – drift i egen regi som diskutert i
2019. Status?
g. Akademi for de større barna – status?
h. Gjennomføring av ekstraordinært årsmøte. Sakene
gjennomgått og forstått
i. Kontrakt lagledere frivillig
j. A-lage og forventninger
100-års jubileet for Kløfta il 2022. Andre, Anne-Stine og Lene.
Årshjul

Neste møte mandag 29 juni kl 1700 klubbhuset. HS møte, Årsmøte og grilling
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