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Referat HS møte Kløfta IL 

Onsdag 16.06.2021 kl 1900 – 2100 Klubbhuset: 

Til stede: Eivind Eilerås, Andre Waage, Steffen Nystrøm, Erlend Berg, 
Patrik Stubrud, Amanda M T Hauge, Kjell Arne Christensen, Lene K. 
Håkonsen 

På Teams:  

Ikke til stede: Tone Lise Balchen, Roar Hanche Olsen 

      

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling - Ok Lene H     

Sak 2 Godkjenning av siste referat - Ok 

  

Lene H     

Sak 3 Informasjon styreleder 

a. Styrelederkurs – hvem mangler kurs 1 og 2? 
- Eivind lager oversikt 
b. Status trenerlønn/kjøregodtgjørelse.  
- Sportslig leder, styreleder går i dialog med A-lagstrener 

vedrørende utbetalt lønn. 
c. Dugnad klubbhus er lørdag 19 juni.  
- Noen fra styret møtes og vasker utvendig kledning.  Utsetter 

maling til etter sommerferien. 

  

Eivind 

  

  

  

  

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

a. Økonomi rapport  
- HS gikk igjennom rapporten 
b. Status innbetalt treningsavgift fotball  
- ca. 1/2 har betalt så lang. Purring er sendt ut. 
c. Antall påmeldte Tine Fotballskole og gjennomføring evt. hjelp  
- pr. 16.06 kun 7 plasser igjen. Alt går etter planen, de ansvarlige 

har erfaring og gode rutiner. 
d. Status gjenåpning av idretten og klubbhus  
- Kan nå leie ut klubbhuset. Inntil 20 personer så langt. Det er 

allerede bookinger. 
e. Søknadsprosess nye støtte idrettene.  
- Ikke mulig å søke støtter enda.  Støtteordningene er vesentlig 

mindre i år enn i fjor. 
f. Avvikling ferie  
- Daglig leder tar ferie 2. Juli - 3. August 
g. Dugnad e-sport og orientering om prosjekt. Hjelp, støtte?   

Steffen     
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- G15 har malt første strøk inne, G19 tar over dugnaden. Alarm, 
kamera, nye låser m.m. blir installert i forbindelse med kostbart 
datautstyr. Ser ut til at E-sport prosjektet blir dekket av diverse 
støtter og donasjoner. 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (20 min) 

a. Jentefotball. Status også Fotball J17 & veien videre for jente 
fotballen. 

- Klarer ikke å få samlet J17 gruppa igjen. Jentene har startet opp 
i andre klubber. (Frogner, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog og 
Ull/Kisa.)  Fokus videre blir å ta vare på de alderstrinnene 
under, lære av erfaringene unngå å komme i samme situasjon 
igjen.   

- Lage ett info. skriv/nyhetsbrev som postes på hjemmeside slik 
at vi informere om at vi har fulgt opp det som ble avtalt på 
årsmøte.  

- Fortsatt holde en dialog med de jentene som har bytte klubb, 
mulig noen kommer tilbake på sikt.  

- Jentefotball ansvarlig fortsetter samarbeid med naboklubbene.  
b. Oppstart av 1. Klasse (håndball og fotball)  
- Endring, går fra felles «ballaktivitet» til å skille oppstart i to.  

Håndball introduksjon i august, fotball i juni. Dette var ett 
ønske fra sportsligledere håndball og fotball.  Treningsavgiften 
første året gjelder for både håndball og fotball. Dette må 
tydeligere ut slik at barna kan få delta i begge aktivitetene. 
Etter første samling for fotballen er 20 stk. påmeldt, ca. 50% 
gutter/jenter.   

- Det er fokus på å få foreldre på trenerkurs fra start.  
c. Åpen dag (Test av alle idretter i Kløfta IL)  
- Nytt prosjekt. Mål er å få dette til helgen uke 33.  Dette er ikke 

ment bare for 1. klasse. Men en arena for å rekruttere i alle 
aldre. Jobbes fortsatt med argumenter for eller imot. Bakside 
f.eks. mangel på hallflater. 

d. Presentasjon av en av idrettene. 
- Roy presenterte fotballen.  
e. Status idrettene i oppstart.  
- Fortsatt ingen som har meldt seg som organisator eller 

tilsvarende for tennis gruppe.   
- Håndball, innebandy og basket er i avslutningsfasen for denne 

sesongen.  
- Det er beslutte at det ikke blir noe fotball akademi i 2021.  
- Etter sommerferien ser det ut til at det blir mye fotball aktivitet 

i Bakkedalen. 

Patrik 
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Sak 6 Beslutnings saker 

a. Avstemming ekstraordinært forbundsting. NFF går for ikke 
boikott av Qatar. Ønsker KIL fortsatt boikott og imot NFF som 
vedtatt siste HS?  

- Tidligere har HS stemt for boikott. (26.05.21) Etter ny 
informasjon blir styret enige om å stemme på nytt. NY 
avstemning står ved tidligere avstemning, fortsatt for boikott. 

b. Forslag om betaling a-lags kamper. Dekker inn kostnader a-
lag/klubb. Kr 50 for voksne. Barn og ungdom gratis.  

- HS stemte for å ta betaling for å se a-lags kamper. Samme 
ordning som i hallen. 

  

Lene 

  

Lene 

  

  

    

Sak 7 Innmeldte saker:  

a. Videre arbeid/påminnelser i Årshjul (5 min)   
- Ingen endringer. 
b. Hva tror vi om byttesentral høst?   
- Har tro på at vi får det til. 
c. Orientering om kioskdrift – alt ok varer, dugnadshjep, utleie 

utstyr 
- OK. Vanskelig å få foreldre til å stille i kioskvakt.  Prøve å lage 

en positiv “sak/nyhetsbrev” for å engasjere til dugnad. 

 

- Dugnad komité bestående av Erlend, Andre, og Kjell Arne. 
Skape engasjement og dugnadsvilje for klubben. 

  

d. Fair Play – er vi i gang – hjelp, støtte?   
- Starte med salg av #STOPP effekter på hjemmesiden. 
e. Nyhetsbrev – forslag saker  
- Forlenger Umbro avtalen, nevne div. rabatt avtaler klubben har 

for medlemmene.  Legge det samme ut på hjemmesiden.  
- (Prøve å lage en positiv “sak/nyhetsbrev” for å engasjere til 

dugnad.) 
f. Statistikk medlemstall - bør vi gjøre noen tiltak?   
- Frafall på ca. 60 pers.  Når 2015 barna meldes in jevnes det ut 

litt. 
- Lagleder/trener ta tak i ubetalte faktura. Formidle dette ut til 

lagledere/trenere?  

 

- Roy, Steffen og Lene danner gruppe jobber med integrering. 
Kontaktperson, faddertiltak, “los” oppvekstsvilkår, utekontakt. 

  

Amanda 

Andre 

Kjell Arne 

Tone Lise 

Amanda 

Lene 

    



 
Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle  

 
 

  

  

    

Det er satt opp nytt styremøte onsdag 11. August. Kl. 19-21 

  

Referent – Eivind Eilerås 

      

  

Neste møte   

Neste møtes referent markert i blått i til 

Nøkkeltall  

Fra Rubic 18.09.2020     15.12.2020 
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere Grupper    Medlemmer       Ledere 
Sykkel  0  86  5 0  84  5 
Innebandy 1  21  1 1  19  1 
Tennis  2  2  3 2  3  3 
Fotball  29  477  103 33  475  102 
Håndball 18  199  38 18  235  48 
Styret  1  3  6 1  3  6 
Basket  1  11  4 1  13  4 
Totalt  53  799  160 53                832                         173  
Tot medlemmer i klubben 1270 pers. Aktive 959 Tot medlemmer 1311    
   
 
Rubic 01.02.2021     07.04.2021 
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere Grupper    Medlemmer       Ledere 
Sykkel  0  84  5 0  85  5    
Innebandy 1  20  1 1  19  1    
Tennis  2  4  3 2  4  3    
Fotball  33  480  101 33  477  99    
Håndball 18  234  46 18  236  46    
Styret  1  3  6 1  3  6    
Basket  1  13  4 1  14  4    
Totalt  56  838  166 54  838  164   
   
Tot medlemmer i klubben 1317 pers.    Tot medlemmer i klubben 1292 pers  
 
Rubic 05.05.2021     09.06.2021 
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere Grupper    Medlemmer       Ledere 
Sykkel  0  80  5 0  79  4   
Innebandy 1  17  1 1  18  1   
Tennis  2  7  2 2  15  2    
Fotball  33  460  96 31  434  89    
Håndball 18  222  46 18  216  45   
Styret  1  1  3 1  1  3    
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Basket  1  15  4 1  16  4 
Bordtennis      1  1  1    
Totalt  53  843  169         55  780  149   
    
Tot medlemmer i klubben 1200 pers.    Tot medlemmer i klubben 1188  
   
 


