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Referat HS møte Kløfta IL 

Torsdag 08.10.2020 kl 1900 – 2200 Klubbhuset 

Til: Steffen Nystrøm, Andre Waage, Anne-Stine Roksvaag, Jo Inge 

Sydtangen, Øystein Westermann, Lene Lund, Erlend Berg, Roar 

Hanche Olsen og Lene K. Håkonsen 

 

 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling  Lene H Ok  

Sak 2 Godkjenning av siste referat Lene H Ok  

Sak 3 Informasjon styreleder.  

1. Ønsker at alle signerer taushet kontrakt til neste møte. Blir 

lagt ut på teams, signere og leveres til Steffen.  

2. Salg av stadion er i gang. 

3. Klubbhuset. Søknad  

Andre 

 

 

 

 

 

Sak 4 Info fra daglig leder.  

a. Jenter 17 fotball spilt kamp mot Ull/Kisa. Påvist korona på 

UK laget. Laget er satt i karantene. To jenter som også 

spiller håndball, skal testes. Lite info fra kommunen og 

kommunelege. KIL forholder seg rolig vedr denne saken. KIL 

legger ut en påminnelse om reglene. 

b. 18 til 36 utøvere på akademiet. Kan melde seg på for en 

md. Går i underskudd. Treningstid og akademi kolliderer på 

tirsdager. Noen flere forhold er korona, andre aktiviteter og 

dårligere økonomi. Tar et FB stunt til med info og film. Før 

ny avtale gjøres det en evaluering som presenteres for HS.  

c. 12 oktober reforhandling avtale Rema 1000 

d. Minirunde fotball en suksess i det store og hele. Kommunen 

fikk klage fra nabo på bruk av høyttaler. 

e. Håndball er utfakturert. Pt kr 53 300 er innbetalt før forfall.  

 

Steffen   

 

 

 

 

Sak 5 Informasjon fra sportslig leder: 

 
 

 

Øystein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 Generell info/saker 
a. 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 senario med 
fordeler og ulemper med forskjellige løsninger vil bli belyst. 

b. Første utkast til budsjett for 2020. Fremdrift. Sportslig leder 
tar det med respektive idretter. Strategi, målsetning og 
satsningsområder. Frist 15 desember skal budsjettet være 

 
Lene L og 
Erlend 
 
 
Lene H 
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ferdig. Sportslige utvalg uttalt 1 november. Først utkast 19 
november Om spørsmål bookes det tid med Lene H. HS frist 
til 30 november til utkast. Satsningsområder kommer fra de 
sportslige utvalg. 

c. Valgkomiteen skal begynne sitt arbeid. Hvem bli og hvem 
gir seg, trenger vi flere, kompetanse …. HS må ha en 
grovskisse klar så valgkomiteen kan inviteres til HS møte 
november. Anne Stine, Øystein, Jo Inge, Andre og Lene H er 
på valg. Andre innkaller valgkomiteen for fremdrift. Det 
fastsetter en brif. Nåværende styre må evalueres. 
Utvalgene bes om tilbakemeldinger, Forslag til organisering 
nytt HS på Teams. Frist 22 oktober. Orgplan og 
oppgavefordeling legges ut på Teams. 22 oktober kl 1830-
20.0. Målsetning omforent syn på hva vi skal kommunisere 
til valgkomite.  Øystein leder prosessen. Idrettene får også 
tilmålt tid til å presentere sine synspunkter. 

d. Oppstart åpen hall, samarbeid og status. Anne-Stine 
orienterte om ulike måter og for hvem skal tilbudet være 
for? Jobber videre. KIL venter på innkalling fra 
samarbeidspartnere fra politi og kommune. Vesong har 
også kontaktet KIL for samarbeid. 

e. 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? 
Utsettes.  

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.  Må på plass også med tanke på 
budsjett for 2021. Jobbe med resertifisering av 
kvalitetsklubb. 

g. Status e-sport. 21 september kurs. Lørenskog er en klubb 
som har kommet langt og vi kan komme på befaring. Frist 
13 november frist for å være med i NM. Kr 1 200 for å 
melde på et lag. Nedre grense 14 år. Steffen sjekker om vi 
kan låne lokaler på Romerikssenteret. Steffen og Erlen leder 
e-sport prosjektet. HS enstemmig om å finne 2-4 pers til et 
lag.  

h. 100 års jubileum. Rapporterer neste  
i. Laglederforum. Når og hvem følger opp. 28 oktober. Anne-

Stine og Andre innkaller.  
j. Dato stiftelse Kløfta IL. 20.03.1922 eller 23.09.1922 
k. Resertifisering Kvalitetsklubb 
l. Verdisamling. Når og rammer.  
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-Lene 

Forslag til noen nøkkeltall vi kan ta med i innkalling 

Nøkkeltall  

Fra Rubic 18.09.2020      
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere  
Sykkel  0  86  5 
Innebandy 1  21  1 
Tennis  2  2  3 
Fotball  29  477  103 
Håndball 17  199  38 
Styret  1  3  6 
Test  1  0  0 
Basket  1  11  4 

Totalt  53  799  160 Totale medlemmer i klubben 1270 pers  
 
Fra Rubic 04.10.2020 
Sykkel  0  84  5 
Innebandy 1  21  1 
Tennis  2  2  3 
Fotball  30  477  104 
Håndball 18  226  42 
Styret  1  3  6 
Test  1  0  0 
Basket  1  12  3 

Totalt  54  825  164 Totale medlemmer i klubben 1307 pers. Økning 37  
   

 
Besøk Kløfta il hjemmeside  
 
 
Kløfta IL FB side mulig rapporter. Hva er interessant å ta ut? 
 

Sak 7 Årshjul 2020 og 2021. Lene orienterte ut i fra delt forslag.  Lene L og 

Steffen 
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