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Agenda HS-møte Kløfta IL.  

Torsdag 17.02.2022 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: Amanda 

 

Forhindret: Roar, Lene, Patrik (kom 19:30-20:00), Erlend  

   

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. Sykkel orienterer om ønsket løsning 

Lite som har skjedd i sykkel. Lite fellestreninger, lite ritt pga covid. Begynte 

med spinning i høst, avsluttet pga restriksjoner osv. Kjører på via 

treningsapper. Hadde 80 betalende medlemmer før pandemi, mål om å 

komme opp på dette igjen. De fleste er mellom 40-50 år. Ikke fornøyd med 

dagens struktur med å ligge under sportslig leder i HS. Ønsker å ha tydelige 

valg og struktur som i vanlige sykkelklubber. Ønsker å lage en ny 

samarbeidsavtale mellom sykkel og idrettslaget slik at de står litt friere. Ber 

om aksept fra HS om å omorganisere. En gruppe på siden. Ønsker at leder i 

sykkel rapporterer til leder eller nestleder i HS. Sykkel utformer et 

samarbeidsdokument som vi tar en gjennomgang på når det er klart.  

b. Steffen orientere om møte 15 feb i Formannskapet 

Steffen og Lene var i formannskapsmøte tirsdag 15/02. Enstemmig vedtatt at 

salgsprosessen av Dyrskue fortsetter.  

c. Status valgkomite 

Sliter med sportslig leder verv. Hatt kontakt med flere, venter på 

tilbakemelding fra noen de ikke har fått svar fra. Se på foreldre med yngre 

barn for å rekruttere der. Utlyse en 50% stilling til sportslig leder? Ut av HS 

med lønn. Kan det være lettere å få tak i folk da? André går i tenkeboksen 

med tanke på politisk verv (helst da utenfor HS), gir tilbakemelding til Lene ila 

neste uke.  

d. Satser for aktiviteter. Oppdatere og fremlegge HS forslag til SU? 

Samme satser som tidligere. Hva man får for å stille opp på 

høstferie/vinterferie etc. Samme satser for alle uansett idrett, fordelt på 

alder.  

 

Lene KH 

 

 

 

 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

a. Økonomirapport.  

Steffen   
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-518 148 per nå. Sponsor/samarbeidsavtaler utbetales ikke før i mai. 

Treningsavgift for fotballen har frist 21/02. Kun fått inn leie for klubbhus og 

ca 160 000,- i treningsavgifter for fotballen så langt. Resultatregnskap ikke 

oppdatert med de 160 000,- enda.  

b. Offisiell åpning av e-sporten. Planer  

Det har blitt utsatt pga corona. Jevn strøm at barn og unge under 

åpningstidene. Sette en dato for offisiell åpning, her vil sponsorer være med. 

Chill zone skal ordnes, midler er kommet inn. Offisiell åpning bør være på 

denne siden av sommeren.  

c. Drift klubb generelt, utleie, m.m. 

Utleie er i full gang, stort sett fullt ut juni i helgene.  

d. Utbetaling «lønn» vinterferietilbud.  

Lene har sendt ut e-post med hvordan man gjør dette til gruppene.  

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

Ikke innhentet noen priser på dette.  

f. Status innbetalt treningsavgift fotball 

Kommet inn ca 160 000,- siden forrige mandag. Frist 21/0..  

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  

a. Håndball status pt. Hvem gjør hva og planer fremover. Hjelp til hva?  

Tina Håtun har tatt over midlertidig ansvar for håndballen som sportslig 

leder. Per nå kartlegges det trenere, spillere og dommere. Hvem fortsetter, 

hvem må byttes ut etc. Så må samarbeidsavtalene med ulike klubber gås 

gjennom, hvilke avtaler skal bestå, skrives om osv. Følges opp med 

dommeransvarlig Camilla Delet. Sportslig utvalg skal ha et møte og 

rapportere tilbake til sportslig leder.   

b. Vinterferieuken og gjennomføring i praksis 

Vinterferie i uke 8, mandag-torsdag.  Basket tar hovedansvar inne. Fotballen 

har ansvar ute. Steffen ordner frukt og mat. E-sporten er her, Steffen, Martin 

og Bjørn har kontroll på dette. Mandag-torsdag 10-14 for alle.  

c. Gjennomføring SU møte for alle idrettene. Når og neste møte? 

Hadde et møte i slutten av januar/starten av februar. Neste møte er før 

fristen for innlevering av saker til årsmøtet. Ikke satt noen dato enda.  

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

Gått i glemmeboka. Setter dato og tema innen neste styremøte 10.03.  

e. Siste møte i sportslig utvalg 

Ønsker at de ulike sportslige lederne for idrettene er med på styremøter? At 

de er med i HS? Ønsker litt mer kontroll over egen gruppe, sitte tettere på 

informasjonen. Skal man gå tilbake til sånn det var før? Egne styrer i 

gruppene, Patrik tar det videre til gruppene hvilke konsekvenser som oppstår 

hvis dette blir gjort. Økonomien har aldri vært bedre enn det den er nå etter 

at ny organisering.  

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

Må inn et sportslig utvalg i håndballen, det er viktig. Lete eksternt. Hjelper til 

med overlevering av sportslig leder verv.  

Patrik 
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Neste møte torsdag 10.03.2022 

Neste møtes referent markert i blått i til: Patrik 

Sak 6 Beslutnings saker. 

a.  

 
 
 

  

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

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

a. Tone Lise: Skal på SU møte med Patrik. Tone Lise foreslår dato til 

Patrik. Ta opp det med ungdomsgruppe her. Se på muligheten for å få 

fairplay inn i alle gruppene.  

b. Roar: Even som NK? Roar og valgkomite er i dialog. Ikke tilstede 

c. Kjell Arne: Dugnadshjul – info ut til gruppene?  

d. Amanda: Nyhetsbrev februar: årsmøte, jubileums cup, byttesentralen 

22-23 april (be folk holde av datoer), 1 klasse oppstart fotball, 

workshop 100-års jubileum 08/03, basket (se mail).  

e. Erlend:  Ikke tilstede  

f. Rachid: Gjennomføring utdeling av drakter. Levere 

holdningskontrakt/spillerkontrakt ut ca 14 dager før, be de levere 

disse mot at de får drakt/shorts. Veldig rotete i utstyrsrommet til 

fotballen. Hvordan løse dette?  

g. Andre: Nothing 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sak 8 Innmeldte saker: 

 

   


