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Agenda HS-møte Kløfta IL. Referent:  

Tirsdag 08.02.2022 kl 1900 – 2100 Klubbhuset. 

Til: Steffen Nystrøm, Amanda M. T. Hauge, Rachid Elhajoui, Tone Lise 

Balchen, Erlend Berg og Lene K. Håkonsen 

 

Forhindret: Kjell Arne, Andre, Roar, Patrik 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling 

Ok/Godkjent 

Lene KH   

Sak 2 Godkjenning av siste referat 

Mye innhold fra håndball. Steffen usikker på om vi fikk med oss alt. 

 

Lene KH   

Sak 3 Informasjon styreleder (15 min): 

a. Budsjett 

b. Årsmøte og gjennomføring 

- Teknisk har Erlend ansvar for. Setter opp når agenda er klar. 

- Steffen spør Bjørn Terje M om å være dirrigent 

-  Videre gikk vi igjennom forslag til agenda 

- HS velger Valgkomitee 

  Forslag: Westermann, Anne-Stine, Jo-Inge, Andre, Kirstin, Anne-

Kjersti Lyvik 

- Lene gikk igjennom forslag til Årsberettning  

 

Lene KH 

 

 

 

 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

a. Økonomirapport.   

Fått invilget 45.000 for tapte inntekter i 2021 fra Lotteristiftelsen 

b. Spekulering i betaling av full treningsavgift 

Steffen orienterte om dette 

Tiltak: Man får ikke ny drakt før treningsavgift er betalt 

Arrangere møte idrettene og informere 

c.  

Steffen   

 

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  

a.  Amanda gikk igjennom oppgaver som må ivaretas etter Lene L. Patrik har 

hatt møte med sportslig i HB. Fokus på trenerkabal. Mangler nok 

dommere til neste år. Damelaget rykker opp til 3. div. Det kartlegges hvem 

som er med videre på hvilket nivå. 

Patrik 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 Beslutnings saker. 

a. Godkjenning av nytt org kart, org beskrivelse  - Godkjent 

 
Amanda 
Amanda 
Amanda 

  



 
Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle  

 
 

 

Neste møte torsdag 17.02.2022 

Neste møtes referent markert i blått i til: Roar 

b. Godkjenning av klubbhåndbok - Godkjent 
c. Godkjenning av holdningskontrakt og utstyrskontrakt – Godkjent, bør 

leveres også til trenere og støtteapperat 

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

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

a. Tone Lise: Skal inn mot gruppene, foreløpig samarbeid med Patrik. 

Ungdomsgruppe – Tas opp på neste møte. 

b. Roar:   

c. Kjell Arne: Ingen deltager til Lions – Røde Fjær. Byttesentralen har hatt 

første møte.  

d. Amanda: Legger ut på FB angående at vi trenger folk i styret. Sykkel 

har levert årsberetning- 

e. Erlend:  Byttesentralen har fått nye sider 

f. Rachid: Ingen ting 

g. Andre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sak 8 Innmeldte saker: 

 

 

   


