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Referat HS-møte Kløfta IL.  

Torsdag 10.03.2022 kl 1900 – 2230 Klubbhuset. 

Tilstede: Steffen Nystrøm (Teams), Roar Hanche Olsen, Patrik Stubrud (litt 

forsinket), Amanda M. T. Hauge, Kjell Arne Christensen, Rachid Elhajoui, 

Tone Lise Balchen og Lene K. Håkonsen 

Referent: Kjell Arne 

 

Forhindret: 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. Budsjett 

b. Ny valgkomite – ingen info om noen som stiller?  

- Patrik får med seg Jo-Inge. 

 

Lene KH 

 

 

 

 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

1. Drift klubb status, Regnskapet for 2021 er 90% ferdig, små detaljer 

som tas neste uke i Lillestrøm med regnskap. Rapporter ligger i 

mappen. Påmeldingen til Tine fotballskole ligger ute og er aktiv, er 

ute på  Hjemmeside,facebook og instagram med god hjelp fra 

Amanda. Informasjon om 100års cup er sendt ut til 110 klubber og 

ligger også ute på hjemmesiden med link til påmelding.  

- Tine fotballskole: Økt plass til 120 barn (130) antallet begrenses av 

kapasiteten til frivillige voksne. 

- Jenteutvalg er i gang. 

2. Planer for offisiell åpning e-sporten. Hva når og hvordan? Gjøre ferdig 

chillzone først, så åpning. Det planlegges med Roar, dugnadsgjengen, 

Martin og resten av esporten.  

- Når alle er friske fra Covid startes arbeidet chillzone. (Idrettsrådet 

bevilger kanskje 30 000kr ekstra til e-sport) 

3. Økonomirapport klubb. Klubbhuset er i full drift, utleie og e-sport. 

Faktura til sponsorer går ut i løpet av april/mai.  

4. Status hvor mye er innbetalt av treningsavgift fotball? Rapport ligger i 

mappen. Utestående og delvisbetalt. 

5. Status salgsprodukter og mulighet for å selge på sporten. Ny katalog 

fra umbro med nyheter og supporter klær til en mye rimeligere pris 

enn tidligere.  

- Sjekker ut mulighet for caps, ønsker også 100års skjerf. 

Steffen   
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6. Styret må sette seg ned og planlegge gjennomføring av årsmøtet. 

Teams/oppgaver, hvem gjør hva. Bjørn Terje stiller som ordstyrer 

som i 2021. Han bør være med på en gjennomgang før årsmøtet.  

- Steffen kaller inn til gjennomgangsmøte.  Erlend ønskes involvert, god 

rutine fra 2021. 

- Valgkomiteen sliter med rekrutering.  Ingen på blokka pr. 10.3.22. Det 

er sendt mail og SMS til alle foreldre via Rubik. Også delt via FB.  

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  

a. Statusrapport fra Sportling utvalg møte (07.03)  

- Håndball, fotball og basket til stede. (må huske å invitere e-sport)    

- Tema i sportslig utvalg , om de ønsker tilbake til gammelt styre 

system. Kom ikke til enighet. Gruppene ønsket mer innsikt i hvem 

man skal forholde seg til, f.eks dugnad, arrangement. Ønsker å ta 

kontakt direkte med de forskjellige rollene. En bruksanvisning for 

hvem man skal kontakte. (sjekkliste)  

- Fotball fornøyd med slik ting er. 

- Håndball delvis fornøyd. 

- Basket ikke fornøyd med slik ting er/har vært. Må få bedre 

kommunikasjon enn slik det har vært. Ikke nødvendigvis store ting, 

men kommunikasjonen må bli bedre.  

- Ønsker kortere avstand mellom sportsligledere og HS. 

- Bruke eksisterende Messenger gruppe å melde til sportslige ledere 

om mulighet til å delta på styremøter. 

- Forslag om questback til sportslige ledere, om deres erfaringer om 

Kløfta IL. 

b. Status håndball  

- Tina og Joakim ser ut til å bli med i sportsligutvalg håndball. Kan se ut 

som det løser seg, men trenger en som tar på seg sportslig leder 

rollen.  

c. Rapport fra vinterferie tilbud -  

- Ikke noe aktivitet ute.  Gikk glipp av 8 000kr. 

- Mandag var det kø inn til e-sporten. Ikke kapasitet til alle som kom. 

Stort sett fullt alle dagene. Tilbakemeldinger fra barn og forelder.  

Veldig fornøyde, folk ønsker dette igjen. 

 

Patrik 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 Beslutnings saker. 

a. Deltagelse byfest? 
- Ønsker at alle idretter deltar.  Vise mangfold.  Forslag om å kjøpe 

frittstående basketkurv. Tanken er å ha den ved stand, for å skape litt 
aktivitet og engasjement (kan også brukes ved andre arrangement) .   
Setter opp plan for deltagelse etter årsmøte.  

b. Deltagelse borgertog Jessheim.  
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Neste møte torsdag 22.03.2022 (Årsmøte)  

Neste møtes referent markert i blått i til: 

Patrik Stubbrud 

- Styret tok en avstemming og vi ble det ble stemt for at vi ønsker å 
delta.  Kløfta har ingen Fane, så må undersøke om det er noe vi kan 
lage. 

c. Støtte til opprykksfest D4? 
- Håndball spør om 10 000kr.  Dette ble stemt av HS, og ble innvilget. 

(20 pers. 500kr pr. person) Mot kvittering. 
d. Trykk av navn på drakter til D4 når de spiller D3 
- Ca. Kostnad 1 900kr. Om man bruker fornavn. Dette ble stemt om av 

HS og ble innvilget om idretten gir godkjennelse.  (Prinsipielt øverste 
lag i hver idrett kan få dette innvilget.) 

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

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

a. Tone Lise:  

• Utforming av ungdomsgruppas funksjoner før det letes etter 

kandidater.  

- Prøve å verve en leder for gruppa. Anne-stine er tipset om 

noen navn. Ønsker å få til denne rollen før årsmøte. 

• Forslag til måter å få folk til å signere på holdningskontrakten 

elektronisk. 

- Sportsligledere skeptiske til manuell kontrakt. Men HS tenker 

at dette er gjennomførbart. Ønsker at alle signerer kontrakt 

før de får utdelt nye drakter. 

- (Fair play) Deltatt på sportsligutvalg.  Litt lunken stemning.  

Fotball har kampvært, håndball har hallvakt.  Ellers lite fokus 

på dette. 

b. Roar: Even.   

- Even sier at han ikke har tid. Så strykes fra lista.   

- Banen med defekt varmekabel har fungert den siste tiden. 

- Sliter med lys i hallen.  

c. Kjell Arne: 

- Litt utfordringer med billettsalg A-laget frem til barneidretten start. 

d. Amanda:  

e. Erlend:   

f. Rachid: Gjennomføring utdeling av drakter 

g. Andre:  

 

    

Sak 8 Innmeldte saker: 

 

   


