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Referat HS-møte Kløfta IL. Referent: Kjell Arne 

Torsdag 11.11.2021 kl 1900 – 2230 Klubbhuset: 

Til: Steffen Nystrøm, Roar Hanche Olsen, Patrik Stubrud, Amanda M. T. 
Hauge, Kjell Arne Christensen, Rachid Elhajoui og Lene K. Håkonsen 

 

Ikke til stede: Andre Waage, Erlend Berg, Tone Lise Balchen 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling Lene KH  OK 

Sak 2 Godkjenning av siste referat 
 

Lene KH  OK 

Sak 3 Informasjon styreleder (15 min): 
a. Neste dialogmøte torsdag 16 desember kl 1500 agenda  
b. Høstfest erfaring - Bare positive tilbakemeldinger.  Økonomisk går det 

ca. i null.  
c. Status 100 års Jubileum - Neste møte er 30. Nov. Lage en komite? 
d. Behov for en ungdomsråd til HS? - Tenker på hvordan vi kan gjøre det 

 
Lene KH 
 

 
 
 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  
a. Økonomirapport.  OK 
b. E-sport status og fremdrift. - Testrunden er gjennomført, uten 

problemer. Men trenger noen systemer, blant annet TeamViewer. 
c. Drift klubb ink status årshjul 2022. Status årshjul idrettene.  
d. Drakter status. Klart til å bestille. 1 000 stk. “må dobbelt sjekke 

størrelser” 
e. Bambusa dugnad, Basket A-lag - Ønsker treningstider. Booker tider i 

Alphahallen. 

Steffen  OK 
 
 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  
a. Roy presentere fotballen og planer/ønsker for 2022 –  

 Behov for flere trenere, stor økning i antall spillere.  Roy ønsker å søke 
etter trener utenfor klubben. (Trener til G16) 

 Jentefotballdager - Rekruttere jenter til fotballen, samarbeid med LSK 
kvinner. Gjennomført en av flere, den første var en suksess.  Ønsker å 
starte ett jenteutvalg.   

 Planlagt for to Cup`er i 2022.  21-22. Mai, 17-18, Sept.    
 Chelsea akademi -  Roy er i dialog med dem. 
 Usikkerhet rundt gjennomføring av eget Akademi. 
 Trenere - mangler en rød tråd, lage en “mal” verktøy.  (Utvalg nytt 

verktøy SkillRace eller tilsvarende. Roy, Steffen, Patrik)         
 Oppstart 1. klasse 2022.  Ønsker tidligere oppstart enn tidligere, 

ønsker oppstart i April. (ikke samarbeid med håndball vedrørende 
oppstart, men samme kontingent. Ønsker å tilrettelegge for at barn 
kan drive med både håndball og fotball) 

b. Gjennomføring SU møte for alle idrettene.   

Patrik 
 
 
 

 
 

OK 
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 Trenerforum,  leglederforum.  Rubic kurs?   
c. Status.    

 Vi må tenke større. Klubben vokser og vi trenger flere hender.    
 Styremedlemmene som var til stedet stemte for å budsjettere 1,5 

stilling i klubben fra og med 2022. 
 
Patrik 

 Fotball gruppa ønsker noe innetid. (til de minste barna, sjekker ut tider 
på skole) 

 Basket gruppa ønsker noe lagringsplass i hallen.  Dette sjekkes ut, 
mener det skal la seg løse. Avklaring på egne sponsorer avtaler.  
Progresjon i dommerkurs. 

 Håndball gruppa - Jobber med å rekrutterer ny sportslig leder. 
Nåværende sportslig leder gir seg 2022.  Håndball må nominere selv. 

 
Spm. Fra sportsligleder håndball. Spør om HS kan delta på herrekamp 16. 
November?   HS stiller med minst 3 personer, 

 Herrekamp starter 18.30. 16. November. Kiosk fra 18.00 HS hjelper 
med kiosk + billett.  Selger også “kaffekoppen 2022” 

Sak 6 Beslutnings saker. 

a.  

 
 
 

  

Sak 7 Runden rundt bordet tilfeldig rekkefølge – info hva skjer overordnet ink 100 
års jubileum, workshop, byttesentral, stopp m.m. 

a. Tone Lise: Venter på tilbakemelding på når jeg kan være med på 
SportsligLeder møte for å komme i dialog med gruppene om hva som 
er en god vei inn hos de forskjellige i forhold til FairPlay. - Skal på 
samling for Kvalitetsklubbansvarlige tirsdag 8. november. (Referat på 
neste møte) 

b. Roar:  - Oppstart pensjonistgruppe. Dialogen er startet 
c. Kjell Arne: Dugnadshjul fortsatt ikke 100% ferdig.  Avklare flere 

detaljer med sportslige ledere.  
d. Amanda: Er i dialog med NHF vedrørende å gjennomfører 

målvaktutdanning en kveld i kløftahallen. Kløfta IL stiller med hallen og 
NHF fikser resten.   

 
 Nyhetsbrev. E-sport, drakter, Jentefotballdager (med LSK), 100 års 

jubileum. “Kaffekopp”  
 

e. Erlend:  Ikke tilstedte 
f. Rachid: Ikke noe nytt å meddele. 
g. Andre: Ikke tilstedte 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Sak 8 Innmeldte saker:    
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Neste møte 02.12.2021 

Neste møtes referent markert i blått i til: 

1. Hvordan ligger vi an med heldagsmøtet 27/11? 
 Gjennomføres.  Ikke bekreftet lokasjon. Steffen sjekker ut. 
2. Har vi noen bærekraftsmål i klubben? I så fall bør vi tenkte på å sette 

noen. 
 Møte drøyde ut, rakk ikke pratet om dette. 
3. Hva er status på ny materiellforvalter til håndballen?  
 Ingen har meldt seg. Håndballen må organisere dette asap. Patrik 

følger opp. 
 
 

Amanda 
Amanda  
 
Amanda 


