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Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle

Referat HS møte Kløfta IL
Mandag 29.06.2020 kl 1700 klubbhuset
Til stede: Steffen Nystrøm, Andre Waage, Anne-Stine Roksvaag,
Øystein Westermann, Lene Lund, Roar Hanche Olsen, Erlend Berg
og Lene K. Håkonsen
Forhindret: Jo Inge Sydtangen (ble med siste del etter årsmøte)
Agenda Sak
Sak 1
Godkjenning av innkalling

Ansvarlig
Lene

Sak 2
Sak 3

Godkjenning av siste referat
Konstituering av nytt HS styre. Oppgaver som ikke er fordelt: Fair
play ansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig, barneidrettsansvarlig og
laglederansvarlig.
a) Lagleder. Lene Lund sjekker med håndball og fotball ansvarlig om
lagledere kan legges under respektive idretter. Alternativt holder
Andre i lagledere. Ingen enighet om hvor i organisasjonsplanen
lagleder skal under.
b) Fair Play mangler fortsatt. Krav fra NIF om at klubben må ha en
barneidrettsansvarlig som også må på plass. Kan kombineres med
Fair Play ansvarlig. Lene tar kontakt med Kristian Vegel om han har
noen egnede kandidater.

Lene
Andre

Status Corona for KIL og konsekvenser.
a) OBOS ga os kr 75 000 i støtte via OBOS medlemskap til Geir
Roalkvam. Lene L jobber med en tusen takk fra KIL.
b) Tap av arrangementer skal man snart kunne søke på ref
regjeringens info 26 juni.
c) Skilt og Reklame med sponsorvegg. Kontaktperson er koronafast
på Færøyene. Steffen purre opp. Kun to har klaget på ½
treningsavgift. Rubic følges opp og opprydding er i gang.
d) Positiv erfaring med åpen kiosk og voksne med gule vester.
Omsetning kiosken kr 27 190 fra vi star i slutten av mai til nå. God
erfaring og godt besøk. Voksne med gul vest fungerer fint og har en
preventiv effekt. Videreføres en sommerstengt i ferien. I gang fra 1
august.
Informasjon styreleder.
a) KE Consulting. Avstemming. 8 stemmeberettigede. 7 til
stede og en fullmakt. 1 mot og 7 for. Kløfta IL avslutter
saken. HS samlet mener at vi kan bruke personene knyttet
til KE Consulting i KIL og på lik linje med andre medlemmer.
Lene L lager et forslag til teks som legges ut om KE
Consulting.
Økonomi.

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Frist
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Lene L
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Lene

Uke 28

Alle
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Steffen
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Sak 7

Sak 8

Sak 9

Sak 10

Sak 11

a) Signaturrett Brønnøysund. Styret beslutter at daglig leder
og styreleder har signaturrett. Meldes til Brønnøysund.
b) Lite endringer. Det ryddes opp i Rubic for å kunne følge opp
hvem som ikke har fått faktura og de som ikke har betalt.
c) OBOS jubel støtte kr 75 000
Info fra daglig leder.
a) Status Tine fotballskole. Så langt 85 påmeldt, 40 pers er
jenter. Kretsen var på besøk i dag for å få en oppdatering.
b) Klubbhuset åpner for utleie 1 august. Det er bestilt
hovedrengjøring til 1 august.
c) Steffen ut i ferie 3 juli og tilbake 31 juli.
d) Heftelse stadion. Bestilt fra kartverket som måtte sendes pr
post. Ikke mottatt
Informasjon fra sportslig leder:
a) Godkjenning av rekrutteringsplaner. Øyesten kommer med
et nytt utkast.
b) e-sport, anbefaling om veien videre. Øystein informerte fra
vedlagt dokument til møte. Det settes ned en
prosjektgruppeledet av Erlend Berg
c) Likhet mellom a-lag og damelag håndball vedrørende
treningsavgift og forventet innsats for å dekke inn
kostnader. Lene L presenterte nye aktiviteter for håndball
damer. Øystein presenterte forslag kontrakter med forslag
til forventninger innsats for klubben mot fri treningsavgift.
Øystein reviderer forslag og ta det med respektive.
d) Sportslige aktiviteter med store rekruteringspotensiale.
kick-off håndball, kick-off fotball, akademi for de større
barna – status. Kommer mye aktiviteter fra august. Tine
fotballskole, 6 åringer håndball og fotballskole,
fotballturnering m.m
e) Hvordan kommunisere og HS sin rolle. HS skal delta og vise
seg frem på ulike aktiviteter som arrangeres.
f) Sommeraktiviteter i Bakkedalen juli/august. Litt
fotballaktivitet gjennom sommeren. Steffen sjekker med UK
om muligheter for petanque bane i Bakkedalen. Legge inn i
årshjulet – sommeraktivitet 2021. For sent ute i år.
Generell info/saker
a. Presentasjon av kommunikasjonsplattform. Forslag å legge
byttesentralen under KIL sin nettside. KIL går over til Teams
plattform. Alle skal ha KIL e-post. Må lages en enkel struktur
på arkivering så alt får sin plass.
b. Kontrakt lagledere frivillig vedlagt til møte
c. KIL tenger en kvalitetsklubb ansvarlig. Lene tar vervet
100-års jubileet for Kløfta il 2022. Forslag til mandat. Gruppen
består nå av Andre, Anne-Stine, Erlend, Lene L og Lene. Rapportere
til HS HS møte i september.
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Neste HS-møte 20 august kl 1900. Opplæring Rubic kl 1700-1900 på klubbhuset.
-Lene

