Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle

Referat HS møte Kløfta IL
Torsdag 17.09.2020 kl 1900 – 2100 Klubbhuset
Til: Steffen Nystrøm, Andre Waage, Anne-Stine Roksvaag, Jo Inge
Sydtangen, Øystein Westermann, Lene Lund, Roar Hanche Olsen
og Lene K. Håkonsen
Forhindret: Erlend Berg
Agenda Sak
Sak 1
Godkjenning av innkalling

Ansvarlig
Lene H

Frist
ok

Sak 2
Sak 3

Godkjenning av siste referat
Status Corona

Lene H
Alle

ok

Sak 4

Informasjon styreleder.
1. Merking av kortbane hall. Ok. Kommunen tar ½ regningen
og resterende deles på fire klubber. Bør være ink i leie av
Andre
hall. Tatt opp med kommunen. Det er slik de gjør det og har
gjort det i mange år og det vil ikke bli noen endringer.
2. Salg av masker med logo. Selges i begge kiosker kr 200.
Lene L lager en liten sak
3. Info om veileder om samarbeid for HS sendt ut rett før
møte. Vedlagt
Info fra daglig leder.
Steffen
1. kr 472 000 i koronastøtte fa Lotteritilsynet. 70% av tapte
inntekter.
2. Ny sponsor kr 15 000 Willersrud Vaktmesterselskap
3. Avslutning minirunde og miniserie til helgen
4. Medlemskontingent og treningsavgift fotball er fulgt opp.
Ga kr 60 000 i kassa. Vil bli videre fulgt opp.
5. To termin innbetalinger fotball ser man har negativ effekt.
De tror de har betalt og melder seg ut. 96 frafall. Korona
stor effekt
6. Håndball har ikke godkjent lagene, Treningsavgift blir sendt
ut i morgen 18 sept. Håndball mistet 4 pers. Har fått ca 11
nye spillere
7. Klubben bør ha statistikk på medlemmer både nye og
gamle. Følges opp og ses på forslag
Informasjon fra sportslig leder:
1. Fotballs ½’s rapport presentert av Roy Pettersen. Se vedlegg
Øystein
2. Info høstferietilbud. Onsdag til fredag uke 40. Håndball, fotball
og basket. All økonomisk kompensasjon fra kommunen går til
de som deltar som instruktører. Kløfta IL betaler
arbeidsgiveravgift
3. Presentasjon fotball. Se vedlegg.

Sak 6

Sak 7

Status

Steffen

18 sept

Lene H

20 sept
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Sak 8

Sak 10

Generell info/saker
a. Gratis treningstøy til trenere i alle idretter. Tre forslag er
satt opp. Forslaget ble trekt under møte. Tas evt opp igjen i
budsjettarbeid.
b. Søskenrabatt. Slår veldig rart ut med kr 500 på håndball og
fotballskole 1 klasse. Kr 900 tot og kr 500 i søskenrabatt.
Bør vi se på andre løsninger for alle med en % løsning av
treningsavgift og opp til et max beløp evt andre løsninger?
Flyttes til budsjettarbeid
c. Oppstart åpen hall? Tilgang fra kl1930-2200 da basket
trener. Besluttet at vi jobber mere med «konseptet» og
også samarbeidsformer ink kommune m.m.
d. All-idrett/fleridrett. I dag har vi Barnehagehåndball og noe
håndballen ønsker å fortsette med. Kan og vil klubben drive
både spesifikk idrett og all-idrett for barn i barnehagealder?
Dette vil bli tatt opp igjen senere. Pt fortsetter vi som i dag.
e. Rekrutteringsplan. Godkjent. Oversendes Steffen for å legge
ut på nettsiden.
f. Verdiene til klubben. I dag har vi ikke frontet noen verdier,
men sagt at dette vil komme på plass i 2020. Noen forslag
til hvordan vi skal komme frem til klubbens verdier? Ønsker
primært og bredt ut – verktøy for dette. Alternativt skal HS
beslutte? Kjør debatt. Utsatt til neste møte. Må på plass
også med tanke på budsjett for 2021
g. Status e-fotball. Utsatt til neste møte
h. Fotball avslutning lagvis grunnet korona. Administrasjonen
kommer tilbake med priser.
i. 100 års jubileum. Rapportere tilbake på neste møte om
fremdrift.
j. Folkeveggen. Utsette til evt nytt klubbhus
k. Felles kontrakt for frivillige. Vedlagt. Tas opp i
laglederforum. Brukes til alle frivillige i klubben og da også
alle idretter. Må tilpasses.
l. Leglederforum. Når og hvem følger opp. Neste møte.
m. Status kamera og stadionur. Pt ikke kjøpt kamera. Stadionur
er det søkt om fra Sparebnkstiftelsen. Avventer svar. Status
overvåkingskamera. Kommunen jobber med saken.
n. Treningsavgift håndball. Forslag vedtatt.
Årshjul. Lene L og Steffen lager et nytt for 2021
Innmeldt sak for møte 15 oktober.
1. Lagring av dokumenter og struktur. Forslag til struktur for
lagring av dokumenter, innkalling til møter etc. Forslaget vil
bli sendt ut i forkant av møtet og forskjellige scenarier ved
fordeler og ulemper med forskjellige løsninger vil bli belyst.
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