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Referat HS møte Kløfta IL 

Torsdag 26.05.2021 kl 1900 – 2100 Klubbhuset om mulig: 

Til stede på klubbhuset: Eivind Eilerås, Kjell Arne Christensen, Amanda M T 
Hauge, Tone Lise Balchen 

På Teams: Steffen Nystrøm, Roar Hanche Olsen og Lene K. Håkonsen 

Ikke tilstede:  Erlend Berg, Andre Waage og Patrik Stubrud 

   

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 1 og 2 NFF 1 og 3 juni 

- Flere har meldt seg på dette kurset. Eivind hadde forslag om å lage 
en oversikt over alle styremedlemmer og hva slags kurs den 
enkelte har tatt. Dette er noe vi kan ta ut fra Fiks eller Min idrett. 
Eivind tar dette ut, han lager også en liste om hva vi trenger i 
tillegg til det hva vi har. 

b. Status trenerlønn/kjøregodtgjørelse.  
- Det er sendt ut en informasjon til alle gruppene om at trenerlønn 

og kjøregodtgjørelse vil justeres i forhold til om det har vært 
treninger eller ikke. Det har kommet en tilbakemelding fra Lene 
Lund i håndballen hvor hun stiller spørsmål i forhold til dette.  
Eivind svarer Lene på hvordan styret har tenkt det skal 
gjennomføres, og gir beskjed om at det ikke skal sendes inn krav 
før vi er enig om løsning. Eivind tar kontakt med Lene (håndballen) 
og Roy (fotballen) om at det kun vil bli betalt ut trenerlønninger og 
kjøregodtgjørelse for de faktiske treningene i den nedstengte 
perioden. Han ringer de innen 1. juni. 2021. 
 

- HS går igjennom treneravtalene for å se om det kan 
standardiseres. Dette avtales nærmere på et fremtidig møte. 

 

 
Eivind 
 
 
 
 
 
 
Eivind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.06.21 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  
a. Økonomi. Resultat, balanse, budsjett og kontingenter.  

- HS har gått igjennom kvartalsbudsjett. 
- Salgsinntektene hittil er langt under fjor året totalt. Noe av 

årsaken er at treningsavgiften for fotballen er blitt sendt ut mye 
senere.  

- Mot budsjett ligger vi -92% bak på treningsavgift. -72% bak i 
sponsorinntekter. -66% bak på Grasrotandelen.  Lønnskostnader 
ligger -68%. Driftskostnader -82%.  

 

Steffen   
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b. Innbetalt kontingent 

- Det ble i går sendt ut fakturaer for fotballen. Har fått inn kr. 
60.000,- til nå. De fleste ser så langt ut til å velge å betale halv 
avgift. 

c. Drift klubb, Gjenåpning av idretten og klubbhus 
- De fleste idretter er i gang med trening igjen for de opp til 19 år. 
- Det er ikke lov å leie ut klubbhuset p.t. men vi kan ha interne 

møter etter til enhver tids gjeldene smittevernregler. 
d. Dugnad klubbhus som utvendig husvask, rep tak quickfix 

- Vi må ha en dugnad for å «freshe» opp klubbhuset. Det ble 
foreslått at vi arrangerer en sommerfest/dugnad. Steffen lager en 
liste på det som skal gjøres og kommer med forslag til to datoer i 
juni. 

e. Status tennis, bordtennis og e-sport 
- Tennis: Spill er i gang. Ny grus er lagt, nett er oppe og nye skilt er 

bestilt. 
- Bordtennis: Utstyret er kommet, og det har vært 8-10 personer 

med når det har vært åpent for spill. Det håpes på at det blir fler 
etter hvert.  

- E-sport: Det har vært håndverkere og sett over hva som må gjøres 
for å få lokale i stand. Oppgraderingen blir tatt på dugnad, men vi 
betaler for materiell. 

f. Div stønadsordninger.  
- Sparebankstiftelsen, Odal Sparebank, Sparebankfondet har gitt kr. 

300.000,- dette har gått til e-sport. Backe-gruppen ga kr. 10.000,- 
dette ble delt mellom bordtennis og e-sport. 

g. Skilting i Bakkedalen 
- Noen skilt er satt opp i Bakkedalen. Andre er i produksjon. 

h. Status Tine fotballskole 
- 120 plasser, 48 stk. er påmeldt til nå. Kun lagt ut på hjemmesiden 

en gang. Steffen fronter dette mer fremover fra nå. 
Sak 5 Saker fra sportslig leder (20 min) 

a. Jentefotball. Status også FJ16 
- HS lurer på hva som har skjedd i forhold til innkalling av J17 og 

informasjon om at vi ønsker å stille lag. Det begynner nå å bli 
knapt med tid, så dette må tas tak i kjapt. Det bør innkalles til 
møte seinest 1. juni. Det må også være på plass en jenteansvarlig. 
Eivind kontakter Patrick i morgen 27. mai. 2021. Hvis det er behov 
for hjelp fra andre i HS så må Patrick ta kontakt. 

b. Presentasjon av en av idrettene.  
- Tas opp igjen neste styremøte 

 
 
 

Patrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
01.06.21 
 
 
 
27.05.21 
 
 
16.06.21 
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c. Status idrettene i oppstart 
- Vi trenger noen som tar tak i Tennisgruppa. Det er ingen som har 

ansvar for denne gruppa. Vi må ha noen som kan organisere og 
administrere. Fint om vi finner en som har tennisbakgrunn. 
Amanda annonserer på FB etter en person. 
 

 
Amanda 

Sak 6 Beslutnings saker 

a. Dugnad e-sport. Hvem og organisering 
- Steffen leier en container og starter å tømme lokalene, sånn at alt 

er klart når vi kan begynne. 
b. 100 års jubileum. Status og fremdrift 

- Andre er ikke til stede så dette må tas på neste møte 
c. Felles kompensasjon i klubben som hovedprinsipp til hjelpere på 

skoler, turneringer m.m. Se vedlagt oversikt 
- Forslaget fra Steffen om nye satser godkjennes av HS, Steffen 

informerer Sportslig leder og legger det ut på hjemmesiden.  
d. Ekstraordinært forbundsting NFF. Andre og Lene deltar. Saker klubben 

skal stemme over og saksdokumenter på følgende link: 
fotball.no/tema/om-nff/forbundstinget  
- Mulig det bare er en stemme, men vi kan også være med som 

observatører. 

1. 2. divisjon kvinner – eventuell justering av divisjonsinndelingen.  

- Stemmer med forbundet 

2. VM i Qatar 2022 – spørsmål om eventuell boikott 

- Stemmer for boikott 

3. Alternativt aktivitetsbudsjett 2021 

- Stemmer med forbundet 

 

 
 
Steffen 
 
 
Andre 
 
 
 
Steffen 
 
 
 
Lene/ 
Andre 

 

 

 

16.06.21 

 

Sak 7 Innmeldte saker:  
a. Videre arbeid/påminnelser i Årshjul (5 min) 

- Steffen og Amanda skal ha et møte å gå igjennom dette. De 
avholder dette fredag 28. mai.  

b. Resertifisering som Kvalitetsklubb 
- RE-sertifisert nå i mai. Lene med hjelpere, har gjort en super jobb. 

Tone Lise overtar som kvalitetsklubbansvarlig. Det kommer nytt 
flagg og vimpel. Amanda lager en sak på dette. 

 
 
 
 

 
 
Steffen 
Amanda 
 
 
 
Amanda 
 
 
 
 

 
 
 
28.05.21 
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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  
Totale 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   
   
Totale Tot medlemmer i klubben 1317 pers.    Tot medlemmer i klubben 1292 pers  
 
Rubic 05.05.2021      
Avdeling Grupper    Medlemmer       Ledere Grupper    Medlemmer       Ledere 
Sykkel  0  80  5    
Innebandy 1  17  1     

c. Nyhetsbrev og innhold. Hvordan få rabatt Sport1, klubbfordeler m.m. 
- Eivind og Steffen har vært i møte med ScanTrade for ny avtale og 

Steffen skal møte med Sport1 i morgen 27.5. for også der å 
gjennomgå nye avtaler med KIL. Amanda lager nyhetsbrev om 
dette når begge avtaler er signert. Vi må også lage en instruksjon 
på hvordan registrere seg så vi får rabatt på Sport1. Legge ut hva 
som er kubbfordelene. 

d. Status sponsorgrupper 
- 5 års kontrakt med ScanTrade er forhandlet og klar til signering. 
- Ellers er ingenting landet ennå. 

 
 
 
Amanda 

 Nytt styremøte er satt opp 16. juni kl. 19-21 
 
Referent  Kjell Arne Christensen 
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Tennis  2  7  2     
Fotball  33  460  96     
Håndball 18  222  46    
Styret  1  1  3     
Basket  1  15  4     
Totalt  53  843  169                
Totale Tot medlemmer i klubben 1200 pers.     
 


