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Agenda HS-møte Kløfta IL. Referent:  

Torsdag 06.01.2022 kl 1900 – 2230 Klubbhuset. 

Til: Steffen Nystrøm, Roar Hanche Olsen, Patrik Stubrud, Amanda M. T. 

Hauge, Kjell Arne Christensen, Rachid Elhajoui, Andre Waage, Tone Lise 

Balchen og Lene K. Håkonsen 

Referent: Steffen 

 

Forhindret: Erlend Berg, Andre Waage, 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling Lene H  OK 

Sak 2 Godkjenning av siste referat 

 

Lene H  OK 

Sak 3 Informasjon styreleder (15 min): 

a. Overordnet resultat for 2021 pt: 442.000kr i overskudd. På 

hovedlaget. Gruppene går i minus.  

b. Nytt styre 2022 – hvem blir med videre, hvem vil ut og hvem vil stå på 

gjenvalg? Gjenvalg Roar, Rachid. Kjell Arne, Amanda, Tone Lise har 1 

år igjen. Lene er på valg. Ønsker en til person inn i anleggsgruppen. 

Patrik gir seg i styret etter årsmøtet.  Sportslig leder, Arrangements 

ansvarlig, IT ansvarlig, og en politisk ansvarlig opp mot Ullensaker 

kommune må inn på årsmøtet samt 2 vara. Alle stemmer for at Kløfta 

IL tar inn en person som tar på seg et ansvar inn mot Ullensaker 

kommune og det politiske. 

c. Budsjett, Vi forholder oss til nærmest likt 2021 budsjettet som er 

Covid-19 relatert. 

d. Fremdrift hallflate. Nedsette et utvalg?  

e. Neste dialogmøte og agenda, avventer korona situasjonen. 

f. Status 100 års Jubileum: Ingen påmeldinger så langt. 18 januar er det 

opprinnelige møte satt. Usikkert grunnet korona. 

g. Behov for et ungdomsråd til HS? Foreslår en fra alle idretter.  

Sportslig leder vara holder i ungdomsrådet. Styret er enstemmig i 

opprettelse av et ungdomsråd. 

 

Lene KH 

 

 

 

 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

a. Økonomirapport.  

b. E-sport status, fremdrift og offisiell åpning.  Usikkert grunnet Covid-

19. Lage en plan for åpning, rekruttere flere voksne som 

resurspersoner.  

c. Drift klubb ink status årshjul 2022. Status årshjul idrettene purrer opp 

gruppene. Kaffekoppen.  

d. Drakter status – levering. Organisering utlevering, depositum? 

e. Status medlemmer i idrettene 

Steffen   
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Neste møte torsdag 27.01.2022 

Neste møtes referent markert i blått i til: Patrik 

f. Vinterferietilbud Kommune, Ja  

g. Klubbhuset håndball: Hva inngår i sertifiseringen? Hva må gjøres. 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  

a. Fotball planlagt for to Cup`er i 2022.  21-22. Mai, 17-18, Sept.  

Organisering? Ungdomsråd inn under cupene.  

b. Gjennomføring SU møte for alle idrettene.  Status og fremdrift, et møte 

gjennomført trenerforum. Nytt møte 17 januar. laglederfoum og Rubic 

kurs. Fadderordningen, Steffen gir informasjon.  

c. Status håndball og ny sportslig leder m.f. Presentere status, overlevering, 

materialforvalter m.m. neste møte? Lang frist og konkret invitasjon 

nødvendig.  Sportslig leder er vanskelig, ingen som melder seg. Legger ut 

informasjon i SOME om stilling og behov. 

Patrik 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 Beslutnings saker. 

a. Keeperdrakter skal ha lik reklame som spillerdrakter. 

 
 
 

  

Sak 7 Runden rundt bordet tilfeldig rekkefølge – info hva skjer overordnet ink 100 

års jubileum, workshop, byttesentral, stopp m.m. 

a. Tone Lise: Har ikke skjedd mye i fairplay, Covid-19 har satt en stopper 

de siste 2 årene. Tar opp dialogen med klubbhuset via håndballen. 

Spillerkontrakter med fairplay, holdninger.  

b. Roar: Har dialogen med kommunen om banene i Bakkedalen. 

c. Kjell Arne: kiosken har vært stengt 12 desember. Litt brus som er gått 

ut på dato. Juletredugnad 15 januar. Mangler enda folk.  

d. Amanda: Se på Årshjul og orgkart. Informasjon ut om sportslig leder. 

e. Erlend:   

f. Rachid: Stille på material pt.  

g. Andre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sak 8 Innmeldte saker: 

Bestille supporterutstyr: Lue, skjerf, buff, flagg. Bruke Sport1 bistår som 

salgssted.  

 

   


