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Agenda HS-møte Kløfta IL. Referent:  

Torsdag 27.01.2022 kl 1900 – 2100 Klubbhuset. 

Til stede: Steffen Nystrøm, Roar Hanche Olsen, Amanda M. T. Hauge, Kjell 

Arne Christensen, Rachid Elhajoui, Andre Waage, Erlend Berg, Lene K. 

Håkonsen, Andre Waage, Lene Lund. 

 

Referent: Steffen Nystrøm 

Forhindret: Patrik  Stubrud og 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): 

1: Håndballen ved Sportslig leder. 

Årsrapport kommer før helgen, det samme med budsjett for 2022. 

  

Joakim, rekruttering. vanskelig start med de yngste grunnet korona. På tvers 

av barnehager og kohorter.  

  

Dele oppstart med fotballen, vanskeligere med lite folk.  

Dårlig rekruttering ved ranselpost. (korona) 

Skulle være åpen dag. Ble ikke noe av dette. Veldig synd fordi håndballen lider 

av dette. (Patrik) Gir seg som trener vs han mot Borgen. 

Alle lager påmeldt. Joakim har og lært dette nå. Joakim har fått tilgang styrer 

framtidige arrangement. 

Tone Slåttland Amundsen, tar over dommeransvaret for de under 12 år. 

Caroline Delet følger dem opp. 

Tine Håtun har ungdomsgruppen. 14-16 år. Jenter 14 har samarbeid med 

Gjerdrum. Det fungerer veldig bra.  

Gruppen fungere fint og alt er bra tross tap av tidligere trener og 3 spillere. 

Jenter 15 og 16 samarbeidslag. Utfordring med laget. Klarer ikke kommunisere 

godt sammen. Patrik og Susanne fra Kløfta, Borgen med Jan Terje Sem. 

Lene Lund har j20og damelaget. Ambisjoner om opprykk. Ligger som nr 2 nå. 

Kalle Madsen er seniortrener. Godt Likt, men er muligens litt for gammel? 

Veldig flink. Flere spillere som er i Kløfta grunnet han. Jobber med 

hjelpetrener fra Eidsvoll i tillegg. Damelag bør ha lagleder. 

Han er også trener for herrelaget. Flere spiller fra Gjerdrum som vil til Kløfta 

grunnet Kalle. 

13 stykker fra junior som forsvinner til militæret. Laget måtte trekkes og 

skader. 

Lene Lund har også tatt over dugnad/arrangement etter at datter til Dao har 

byttetklubb. 

 

Lene Lund 

 

 

 

 

 



 
Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle  

 
 

Dommerregninger gjøres digitalt av Lene Lund, dette må noen ta over. 

Lisenser generes også digitalt. SportsAdmin. Må gjøres. 

Kiosken fungerer fint. Kjell Arne og Trine. Veldig positivt. 

Loppetassen og minirunde må vi takke ja til når vi kan få det. skaper inntekt og 

rekruttering. 

Neste års trenerkabal må være klart i mars. Slik at alle vet hva tilbudet, er. 

Borgen spiller går heller til Kisa vs Kløfta grunnet skole og venner. 

  

Lag må være klar senest 31 mai. Dette gjelder samarbeid med andre lag. 

VIKTIG. 

  

Vedlikehold Rubic. Alle nye har lært seg dette og kan bruke systemet. 

Kort har sportslig leder kontroll på. 

Vedlikehold i TA lagledelse/spillere. Ligger Korrekt nå. 

2 mailer. handball@kloftail.no 

Beskjed fra region kommer rohn.klofta@handball.no bør sjekkes hverdag eller 

hver 2 dag. Her kommer hastesaker. 

Foreldremøter ved oppstart, gjelder sportslig leder. 

Håndballen bruker Spond. Der ligger all informasjon fra håndballen. 

Facebook. Håndballen styrer sin egen sammen med kommunikasjonsansvarlig, 

dele informasjon fra hjemmesiden. 

Løpende dialogen med trenere og lagleder. 

Kun Tina Håtun som er med videre i sportslig utvalg.  

Kommunikasjon med regninger er viktig slik at de som gjør dette frivillig får 

det til. Tydeligere retningslinjer. 

Dommersiden. Viktig med kvotedommere. Dette går på hvor mange lag som 

er påmeldt. 

Ida og Kikki kvotedommere. Dømmer i Bring(nasjonalserie) for 16 åringer. 

Camilla Delet har holdt i disse. Dømmer vervet bør deles på 2 stk. vi har 6-7 

dommere som har dommer1kurs. 

Lene Lund Anbefaler at Camilla Delet fortsetter fordi hun gjør en god jobb. 

Håndballgruppen går generelt er veldig bra.  

Bruke Joakim til adminsaker/superbruker på Rubic, TA. 

 -Amanda og Andre tar kontakt med Camilla Delet og Tina Håtun om videre 

verv og hva som skjer videre med håndballen 

-Varsle forbund om at vi sliter med verv og dommere vs bøter. 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

a. Økonomirapport- 

b. Ørjan Hopen, Bortekamp dugnad. 

c. Årsmøte: Torsdag 31. mars 19.00 Teams/fysisk klubbhus. 

• Årsberetning-Amanda/Erlend ser på det. 

d. E-sport status, fremdrift og offisiell åpning.   

e. Drift klubb ink status idretter 2022.  

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

g. Vinterferietilbud UK, Bordtennis, e-sport.fotball-håndball. 

h. Fremdrift nye luer og muligheter for salg på sporten. 

Steffen   

 

 

mailto:handball@kloftail.no
mailto:rohn.klofta@handball.no


 
Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle  

 
 

 

Neste møte torsdag 17.02.2022 

Neste møtes referent markert i blått i til: 

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

j. Fakturering medlemsavgift og fotball. Medlemskontingent sendes ut 

etter årsmøtet 31 mars. Treningsavgift fotball sendes ut 1 februar. 

k. Innebandyutstyr er borte etter oppussing. Trenger nytt. 

l. Lions dugnad rødefjær- 

m. Fikk ikke miniurunde i 2022 fotball. 

n. Morten Syversen, sportslig leder. 

o. Sykkelgruppe/Jon Inge Tvedt. Usikker på hva som skjer videre. Prøver 

holde dette i gang tross laber aktivitet, vil ut av Kløfta paraplyen? 

Fristilles fra den sportslige ledelse. Eget styret. Rapport til SL/NL 

 

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  

a. Håndball status ved fratredelse sportslig leder Lene L. Lund og 

overlevering.  

b. Gjennomføring SU møte for alle idrettene.   

c. Trener og laglederforum. Er dato og tema satt?  

d. Egne tanker om etterfølger, nr to og overlevering samt håndball. 

Patrik 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 Beslutnings saker. 

a. Godkjenning av nytt org kart, org beskrivelse og klubbhåndbok 
b. Viktig at hs holder i byttesentralen. Mange poster som må fylles. 

 
 
Amanda 

  

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

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

a. Tone Lise: 

b. Roar:  

c. Kjell Arne:  Årshjul dugnader og informasjon til idrettene. Bøssebærer. 

Lions Rødefjær.Steffen Kontakter Lions Kløfta 

d. Amanda:  

e. Erlend: Microsoft, mye tull med mailer.Suppert E-sport.  Få med SMIL i 

holdningskontrakten. 

f. Rachid: Følge opp 4er baller. Steffen. 

g. Andre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sak 8 Innmeldte saker: 

 

 

   


