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Referat HS møte Kløfta IL 

Torsdag 04.02.2021 kl 1900 – 2100 Teams 

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

Roksvaag, Øystein Westermann, Lene Lund, Erlend Berg, Roar Hanche Olsen 

og Lene K. Håkonsen. I tillegg er valgkomite til stede. Anne-Kjersti, Kjell Arne 

og Chirsten 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Stat

us 

Sak 1 Godkjenning av innkalling. OK Lene H   

Sak 2 Godkjenning av siste referat. OK Lene H   

Sak 3 Informasjon styreleder 

a. Fastsette treningsavgifter for 2021. Forslag ok. Beholder avgift for 

2020 i 2021. Basket avventer. 

b. Kløftafest 2021 – Opprettet egen grupppe. Andre er i gang og har 

spurt noen kandidater også fra de som var med på arrangementet på 

Velhuset.  

c. Status 100-års markering (mandatet til utvalget er vedlagt som info) 

Intet å melde. Fremdriftsplan presenteres på neste HS-møte.  

d. Lønn daglig leder.  

 

 

 

 

 

 

 

Leder 100-

års 

 

 

 

 

 

 

 

25.feb 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min) 

a. Økonomistatus inkl status samarbeidspartnere og sponsorer. 

Økonomirapport for hele klubben fremlagt. 

b. Prisliste støtteapparat. Sportslig leder oversender en anbefaling til 

styreleder og resultatet presenteres på neste HS-møte.  

c. Corona. Status og tiltak Flere lag har samlet seg for appell og 

tilrettelegging for trening i organisert idrett. Ser på løsninger for utleie 

klubbhus.  

d. Stadionur er levert. Norengen har booket tid til montering. Blir 

montert når man får tilgang til kabler under frosne kumlokk. Frist 

montering  

Steffen 

 

 

Øystein 

 

 

 

14.feb 

 

 

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (20 min) 

a. Fotballen har etter forskrift gjeldende fra 3.februar 2021 fått mulighet 

til å gjennomføre mer kampnær trening. Felles retningslinjer for flere 

klubber i Ullensaker utarbeidet. Informasjon er gitt til klubbens 

fotballtrenere. 

b. Reviderte instrukser for sportslige ledere og sportslige utvalg 

(vedlagt)Vedlagte instrukser er revidert etter klubbens 

organisasjonsarbeid i høst og har tatt med innspill fra håndball. Disse 

skal gi den enkelte idrett et økt handlingsrom for bestemmelse og 

utvikling av egen idrett. Instrukser for den enkelte idrett er prinsipielle 

like. Instruks for leder SU håndball og instruks for SU håndball legges 

frem som utgangspunkt for utvikling for de andre idrettene. HS hadde 

ingen kommentarer til fremlagte instrukser og sportslig leder utvikler 

Øystein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.april 
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instruksene for de andre idrettene. Ingen godkjenning fra HS 

nødvendig.  

c. Bordtennis. Klubbhuset er egnet som lokale for å drive sporten. I hvert 

hall innledningsvis.  Jonas hører med forbundet om vi får et bord av 

dem. I tillegg undersøker han hvilket tilbud en forhandler (TTEX.no) 

kan gi. Vi tenker at det i oppstarten er behov for 2 bord, racketer og 

mange baller. Blir nok opp mot 10-12.000 i utstyr som klubben må ut 

med. Dette tar vi videre når vi vet kostnadene. Forhåpentligvis en god 

investering. Oppstarten blir når utstyr er på plass. Her vil vi informere 

godt på forhånd, lage en åpningsdag med informasjon, rekruttering av 

støtteapparat og sportslig leder og trening for de fremmøtte. Alt 

selvsagt lagt opp etter gjeldende smittevernregler på gjeldende 

tidspunkt. Foreløpig er det ikke noen sportslig leder på plass, men 

Jonas vil være kontaktpunktet inn mot bordtennis. Han skal se om han 

får rekruttert en person til som kan hjelpe til. 

d. Vinterferietilbud. Kløfta il stiller også i 2021 med et vinterferietilbud, 

man-tor uke 8. Forutsetter at det er mulig med kontakt og at det er 

forhåndspåmelding. Fotball og håndball alle dager, basket man-tirs og 

innebandy ons-tor. Håndball har et hovedansvar. Serverer frukt alle 

dager, pølser (vanlig/kylling) torsdag, åpen kiosk. Avklaring om 

kompensasjon til instruktørene må gjøres av HS. Administrasjon kalles 

inn til planleggingsmøte før arrangementet for en gjennomgang av de 

økonomiske forholdene inkl skjema for utbetaling. 

e. Status idrettene. Basketball starter trening denne uka. Trener kun i 

Kløftahallen-får en ekstra tid fra håndball senior. Er ikke tatt med 

senior i budsjett. Fotball har de fleste lag i gang. G15/16 og senior 

starter denne uka. Gamlebanen fortsatt ute av drift. Spurt kommune 

om vi selv kan salte denne og holde den åpen. Kommunen sier nei. 

Gamlebanen kan ikke brukes før varmen er reparert pga garanti (iht Jo 

Inge som har tatt det med UK). Håndball holder på inne. Ett par lag 

hvor trenere ikke ønsker å starte opp. Her må det finnes en intern 

løsning i håndball. Skal ikke gå utover utøverne. Innebandy og sykkel 

har ikke gitt noen oppdatert informasjon. 

f. Status fotball jenter 15/17. Sportslig leder fotball og daglig leder er i 

dialog med Gjerdrum for et mulig samarbeid. Viktig med god 

kommunikasjon til spillere og foreldregruppe. 

Sak 6 Rapportering fra idrettene (25 min).  

Ca hver 9ende uke avgir den enkelte idrett rapport direkte inn i HS iht 
klubbens rapporteringsrutiner. Denne gangen er det håndball og basket. 
Hensikten er å oppdatere HS på relevante forhold innen idretten. 

a. Håndball. Egen presentasjon. God fremdrift og optimisme samt 
tilskudd, ikke frafall av utøvere. Trenerkabal 21/22 ser bra ut. Mye 
aktivitet.  

b. Basketball. Rakk 3 kamper før nedstengelse. Begynner trening i 
morgen med styrke og kondisjon, to ganger i uken. Ønsker seg 

 
 
 
 
Håndball 
Basketball 
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basketballer av klubb og overtrekksdresser fra lagkasse. Planer om å 
starte herrelag men ser utfordringer med treningstider. Håndball tilbyr 
felles trening på torsdager med basket. Sportslig leder fremover blir 
Benjamin. 

Neste HS-møte inviteres sykkel og innebandy. 

 
 
 
Nestleder 

 

 

18.feb 

Sak 7 Klubbens verdier (15 min) 

a. Se vedlagt dokument om sammenhenger Visjon, verdier og strategi. 
Denne forklarer hvordan sportslig leder ser for seg hvordan 
sammenhengen mellom visjon, verdier og flerårig plan for idrettslaget 
henger sammen. Er noe som bør gjennomgås hvert år internt i HS - så 
raskt som mulig etter at nytt styre er konstituert. Legges inn i 
klubbens årshjul. 

b. Visjonen “Vi skaper idrettsglede og muligheter for alle” er gjeldende 
c. Anbefaler at Samhold-Mot-Innsats-Leken (SMIL) vedtas som klubbens 

verdier. HS går for SMIL 
d. Skal klubben også ha en ”Misjon” og “Slogan”? (se vedlegg for 

utdyping). Utgår pt. 

Beslutning: Klubbens verdier er Samhold-Mot-Innsats-Leken 

Øystein 
 
 
 
 
Nestleder 

 

 

 

 

20.feb 

 

 

Sak 8 Klubbstandard-arbeid 

a. Resertifisering som kvalitetsklubb iht NFF. Sertifiseringen gjelder 
fotball. Fristen for å innlevere alle dokumentene til kretsen er medio 
mars 2021.  

Nestleder kaller inn sportslig leder og sportslig leder fotball til møte 
snarest. 

Arbeid for å få de andre idrettene til å komme innunder klubbstandard 
blir gjort på et senere tidspunkt.  

b. Klubbhuset iht NHF. 9 feb, nytt møte. Lene L holder i saken 

 
 
Lene H 
 
Lene H 
 
Lene H 
 
 

 

 

15/3 

 

Snarest 

1.juni 

 

Sak 9 Årsmøte Kløfta il – 18.mars 2021  
a. Valgkomiteens arbeid. Deltar i HS møte som observatører for å få et 

innblikk. Har hatt et formøte, noen navn på blokken og info lagt på FB. 
Oppfordrer at alle trykker på deltagelse for å spre info. Mest 
sannsynlig en digital løsning. Lene L, Anne-Stine og Jo Inge går ut. Tre 
på gjenvalg og to sitter et år til. Chirsten leder valgkomiteens arbeid.  

b. Budsjett for 2021. Avklares med håndball i morgen. 
c. Status saksdokumenter årsmøte. Innkalling ok. Kontrollkomite alt klart 

til 4 februar.  
d. Kontrollkomite og økonomisk håndbok. Ber om at alle går igjennom så 

det kan godkjennes.  

 
Andre 
 
 
Lene H 

 

 

 

Sak 10 Videre arbeid/Årshjul (5 min). Aktivitetskalenderne til idrettene mangler og 

må meldes tilbake. Steffen følger opp.  

Lene L 

Steffen 

  

Sak 11 Avslutning (2 min) Andre   
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Referent Lene K Håkonsen.  Øystein Westermann har i ettertid endret referat.  

Nøkkeltall  

Fra Rubic 18.09.2020     Rubic 26.10.2020 
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere Grupper    Medlemmer       Ledere 
Sykkel  0  86  5 0  84  5 
Innebandy 1  21  1 1  21  1 
Tennis  2  2  3 2  2  3 
Fotball  29  477  103 33  482  104 
Håndball 18  199  38 18  240  45 
Styret  1  3  6 1  3  6 
Basket  1  11  4 1  13  4 

Totalt  53  799  160 56  845  168  
Totale Tot medlemmer i klubben 1270 pers. Aktive 959 Tot medlemmer 1333    
   

 
 Rubic 09.11.2020     15.12.2020 
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere Grupper    Medlemmer       Ledere 
Sykkel  0  84  5 0  84  5    
Innebandy 1  21  1 1  19  1    
Tennis  2  2  3 2  3  3    
Fotball  33  481  104 33  475  102    
Håndball 18  239  46 18  235  48   
Styret  1  3  6 1  3  6    
Basket  1  13  4 1  13  4    
Totalt  53  843  169         53                832                         173   
    
Totale Tot medlemmer i klubben 1333 pers.    Tot medlemmer  1311   

 
 
Rubic 01.02.2021     xx.xx.2021 
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere Grupper    Medlemmer       Ledere 
Sykkel  0  84  5         
Innebandy 1  20  1         
Tennis  2  4  3         
Fotball  33  480  101         
Håndball 18  234  46        
Styret  1  3  6        
Basket  1  13  4        
Totalt  56  838  166       
Totale Tot medlemmer i klubben 1317 pers.    Tot medlemmer     

 
 
   

 


