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Referat HS møte Kløfta IL 

Torsdag 04.03.2021 kl 1900 – 2100 Teams: 

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

Lene Lund, Erlend Berg, Roar Hanche Olsen og Lene K. Håkonsen 

Frafall: Øystein Westermann 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling Lene H   

Sak 2 Godkjenning av siste referat. Ikke godkjent da det er endret etter at 

møtereferat er ferdig og informasjon om endring. Andre tar det med Øystein. 

Lene H   

Sak 3 Informasjon styreleder 

a. Fremdrift salg Kløfta Stadion. Salgsgruppen har hatt møte med UK. 

Helge Mosand Håkonsen har kommet inn for Camilla. Inger Kronen 

Tveranger og Gitte Kringlen er fortsatt med i gruppen fra UK. KIL stoler 

ikke helt på UK av oppgitte årsaker. Vi starter på nytt, tar tak i 

prosessen og tetter de hull og usikkerheter som har vært. Hallen skal 

inn med ferdigstillings dato/år. Enighet om møtefrekvens hver tredje 

uke for fremdrift og avklaringer.  

b. Presentasjon og info om tanker og fremdrift 100 års jubileum.  

c. Jentefotball og tiltak. En orientering ønskes gitt i løpet av 

morgendagen 05.03.21. Steffen sjekker opp. Mye usikkerhet blant 

utøvere på det øverste laget.  

 

Andre 

 

 

 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min) 

a. Tine fotballskole. Påmelding lagt ut på hjemmeside og delt på alle 

plattformer. Magnus P Hovde har hovedregi. Steffen og Roy hjelper.  

Klubben ble også kåret til årets Tine fotballskole i NFF Akershus. I den 

forbindelse har de satt sammen en filmsnutt vi ønsker tilgang til å 

bruke. Steffen skaffer. Dato Tine fotballskole er 28 juni t.o.m 1 juli.  

b. Status Akademi. Neste møte da Øystein ikke med. Ingen tydelig 

fremdrift. 

c. Valg av regnskapsfører. Steffen presenterte tilbudene. Steffen 

anbefaler å velge Myhrers Rtb AS Regnskapskontor i Lillestrøm. Styret 

enstemmig. Avtale 1 år med muligheter til forlengelse. Kan man også 

få inn spons? 

 

Steffen   

 

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (20 min) 

1. Felles satser støtteapparat gjeldende for hele klubben (I/B). Se vedlagt 

dokument. 

Sportslig leder anbefaler at vedlagte satser nyttes som retningslinjer for 

utbetalinger i Kløfta il.  

Beslutning: Ingen beslutning. Her må det fremgå motivasjon til betaling, 

sammenligning med andre klubber, anbefaling fra forbund og idretter. Det må 

også vedlegges en oversikt over hvilke konsekvenser og ressurser bruk dette 

Øystein 
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har for klubben. Dette må idrettene se på. Det er ønskelig at det blir satt opp 

budsjetter pr arrangement for å sikre overskudd.  

2. Treningskontingent for basketball (B).  

Det vurderes til å ikke være ekskluderende eller gi tap av omdømme å øke 

treningskontingent med kr 500 for 2021 til 1500 kr. I tillegg betaler utøverne 

selv spillerlisens til NBBF på kr 1000,- Materiellbehov er en del av budsjettet, 

herunder baller. 

Sportslig leder anbefaler at treningskontingent settes til kr 1500 og at 

materiellbehovet som laget har dekkes av vedtatt budsjett og at eventuelle 

behov utover dette dekkes av den enkelte eller av lagskasse. 

Beslutning:  

a. Treningsavgiften for basketball for sesongen 2021 settes til kr 1500. 

Styret enstemmig.  

b. Materiellbehov tas som del av budsjett vedtatt på HS i februar. Styret 

enstemmig på at utøvere kjøper sine egne baller evt lagkasse. 

3. Bordtennis er klar til oppstart (I/B). 

Jonas har ordnet slik at vi får låne to bord av Borgen il. Disse må hentes. NBTF 

gitt oss lovnad om oppstartshjelp på ett bord og noe utstyr etter innmelding. 

Oppdragene ligger hos daglig leder.  Ambisjonen bør være å få utstyret på 

plass snarest og i tillegg få årsmøtet til å godkjenne etablering av en 

undergruppe som heter Bordtennis. Trener for bordtennis er klar for å starte 

opp i klubbhuset når utstyret fra Borgen og NBTF er på plass. 

Sportslig leder anbefaler at daglig leder bes ordne med utstyr og innmelding til 

NBTF slik at bordtennis kan starte opp snarest i Kløfta il og at HS ber årsmøte 

vedta oppstart av bordtennis i Kløfta il. 

Beslutning:   

a. Avventer godkjenning på årsmøte for utstyr og prosessen for 

innmelding starter.  

4. Cricket på Kløfta (O/B)  

Det er en interesse for å starte opp cricket på Kløfta. Foreløpig voksne, men de 

har også sagt seg villig til å trene barn. For noen år tilbake var det Cricketklubb 

på Jessheim. Klubben fikk bevilget penger til oppstart og midler til bygging av 

kastebane ned ved Hauganløkka ved Nordbytjernet. Avtalen var politisk 

vedtatt. Byggearbeidene kom aldri i gang før klubben ble lagt ned. Nå er det 

ikke noen klubber med cricket i Ullensaker. Det er ca 60 klubber i Norge og 8 

cricketbaner, hvorav 4 er i Oslo, 1 på Lillestrøm og resten på Vestlandet. På 

vinterstid vil det være behov for halltid. De trente tidligere innendørs i 

Jessheim is og flerbrukshall og utendørs på Olaløkka på Sand. 11`er bane ble 

opplyst til å være for liten. Diameteren på en bane som er godkjent for kamp 

er visstnok på omlag 130 meter.  

Ullensaker kommune i samarbeid med idrettsrådet hadde en dialog med 

cricketforbundet for å etablere en skikkelig bane i Ullensaker, men dette 

stoppet opp. 

Sportslig leder anbefaler at HS beslutter at vi ønsker Cricket velkommen i 

klubben på prøve frem til februar 2022. Ila prøveperioden vil HS beslutte om 
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-Lene KH 

Neste møte torsdag 25 mars 2021 kl 1900-2100 

 

Nøkkeltall  

permanent etableringen skal legges frem for årsmøtet eller ikke. I tillegg 

anbefaler sportslig leder at klubben (v/Anleggsansvarlig) jobber aktivt i hele 

prøveperioden for å påvirke at det blir satt av et egnet område til cricket på 

Kløfta og at byggingen igangsettes så snart tomt er klar. 

Beslutning: Enstemmig nei fra HS til å ikke å starte opp Cricket i 2021. 

 

Sak 6 Oppdatering fra idrettene (utgår pga lavt aktivitetsnivå) 

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

1. Sykkel kl 2000-2010 
2. Innebandy kl 2010-2020 

 
 
 
 
Sykkel 
Innebandy 

  

Sak 7 Klubbstandard-arbeid 

a. Resertifisering som kvalitetsklubb iht NFF - status (5 min) 
b. Valg av trygge rammer, tema for 2021. HS ønsker å ha fokus på 

seksuelle overgrep og trakassering for hele klubben. Vi ønsker også å 
ha fokus på rasisme og inkludering. Ansvarlig Fair Play  

c. Godkjenning av Økonomihåndbok. Enstemmig og med tillitt til 
fornuftige oppdateringer etter innspill.  

d. Godkjenning av fullmakts matrise. Godkjent 
 

 
Lene H 
 

  

Sak 8 Diverse saker 

a. Klubbens 100-års markering. Statusrapport fra leder av utvalget 
b. Idretter med treningstider inne. HS er enstemmig på at lag med 

seriespill skal prioriteres treningstider i hallen innendørs.  

 
 

  

Sak 9 Årsmøte Kløfta il – 18.mars 2021  
a. Status årsmøte. Det meste av dokumenter er klart. 
b. Steffen og Roar skaffer protokollfører. 
c. Erlend, Lene L og Steffen har kontroll på den digitale 

gjennomføringen.  
d. Styret er på klubbhuset under årsmøtet og det vil bli sendt fra 

storsalen.  

 
Andre 
 

 

 

 

Sak 9 Videre arbeid/Årshjul (5 min) 

 

   

Sak 10 Avslutning (2 min) Andre   
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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     

 
 
   

 


