Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle

Referat HS møte Kløfta IL
Torsdag 19.10.2020 kl 19.00 – 22.00 Klubbhuset/Teams
Til stede: Andre Waage, Anne-Stine Roksvaag, Øystein
Westermann, Lene Lund, Erlend Berg, Roar Hanche Olsen, Steffen
Nystrøm, Jo Inge Sydtangen og Lene K. Håkonsen
Agenda Sak
Sak 1
Godkjenning av innkalling

Ansvarlig
Alle

Sak 2
Sak 3

Alle
Alle

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Godkjenning av siste referat
Status Corona
- Nye regler informert ut
- Vi står i fare for at noen av varene i kiosken går ut på dato.
Det står to paller med brus i garasjen. Søker om å få igjen
kostnader knyttet til dette
Informasjon styreleder.
Status Bakkedalen
• Vi har takket nei til salg av Stadion til det budet vi har fått.
• Samarbeidet med Hadrian er avsluttet og fakturaen på ca.
500’ NOK (ex mva) må forventes. I tillegg geo sjekk på
340’ NOK skal deles på to. Dette måtte gjøres for å kunne
sett i gang med salgsprosessen. Ingen faktura eller forslag
til fordeling forelagt fra UK. Sjekker med gamle avtaler.
• Vi har bedt om nytt møte med kommunen for å avklare
avtalen vi skal ha videre. Dagens avtale gir oss ikke penger
for salget.
Info fra daglig leder.
• Reforhandling av Umbro avtalen. Formaliteter som står
igjen. Avtalen økes med 150’ NOK første året, de
resterende årene økes med 50’ NOK. Nytt design på
draktene blir sendt ut så vi kan se hvilken type vi ønsker. Vi
tar da stilling #vierklofta.
o Hva kan #vierklofta bety for Kløfta i penger?
Gjennomgås på neste møte
• Vi har fått inn 250 stk. nye kaffekopper. Vi får de ikke gratis
i år, men får kjøpe de til innkjøpspris kr. 99,-. Hvordan de
skal selges etc. defineres
Informasjon fra sportslig leder:
a. Utfordringer relatert til fotballjenter 2006-2002
I.
Det skal gjennomføres møte med fotball og saken
skal tas tak i
b. Evaluering av fotballakademi 2020
I.
Akademiet har gått 148’ NOK i underskudd
c. Anbefaling om videre drift av akademi 2021 (beslutning)
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I.

Hovedstyre er positive til nytt akademi, men det
forutsettes at man får til en avtale med Ull/Kisa som
gjør at man ikke går på nytt underskudd.
d. Resertifisering av Kløfta il som kvalitetsklubb og håndballen Sportslig
plan for deltakelse i regionens Klubbhus (Beslutning)
leder
I.
Kløfta IL håndball tar saken videre med klubbhus
håndball
gjennom NHF. Dersom det er noe som går utover
mandatet til sportslige utvalg meldes dette til HS
Sak 7

Sak 8

Sak 9

Videreutvikling av idrettslaget. Gruppene har kommet med sine
tanker om hvordan de kunne tenke seg organiseringen av
idrettslaget fremover. Fotball ønsket videreføring av dagens
ordning, mens håndball og sykkel ønsket endring med mer. Med 8
stemmer for og 1 mot dagens organisering blir dagens organisering
stående. Melding gis til gruppene
a. Man står med dagens organisering med unntak av
I.
dugnad går inn under arrangement
II.
lagleder går inn under sportslig utvalg
b. Sportslig ledere får handlingsrom og dette skal
kommuniseres ut til sportslig ledere
c. Alle kommer med innspill til roller og oppgaver utfra det
som er foreslått fra sportslig leder til styreleder
Generell info/saker
d. Gjennomgang Teams som plattform (10 min)
I.
Struktur besluttet. Filer lagres i teams og koblinger
sendes ut
e. Hva trenger vi av styremedlemmer i 2021? (10 min)
I.
Ref. sak 7 så går dette punktet ut
f. Budsjett for 2021- kun info om møtet 24.nov (2 min)
I.
Kalt inn til eget møte tirsdag 24/11 kl. 19.00
g. Resultat innspill klubbens medlemmer og støtteapparat på
klubbens verdier - veien videre (10 min)
I.
Oppdatere med tydelighet at det er to ting man skal
svare på. Deretter publisere så vi kan samle inn
h. Laglederforum ny dato, utsette, teams? (3 min)
I.
Blir utsatt inntil videre, ny dato
i. Status e-sport (2 min)
I.
Første turnering er gjennomført og vi har lært
masse. Har vært en del rundt dette med
registrering. Hatt god hjelp av Martin som er
lagleder.
II.
Sak skal lages for å kommunisere ut dette
Årshjul 2020 og 2021 (5 min)
• Foreslått årshjul ble vedtatt og jobbes videre med sammen
med gruppene med årshjul og aktivitetskalender for 2021

Neste styremøte 10.desember 2020
-Lene LL
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