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Agenda HS-møte Kløfta IL.  

Torsdag 12.05.2022 kl 1900 – 2130 Klubbhuset. 

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

Arne Christensen, Tone Lise Balchen, Marcus Forsbacka (kom mot slutten av 

møtet)  Robert Barhaughøgda (på Teams) 

 

Forhindret: Lene K. Håkonsen, Rachid Elhajoui 

Referent:  Tone Lise Balchen                Neste referent: Robert Barhaughøgda 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling - ok Amanda   

Sak 2 Godkjenning av siste referat - ok Amanda   

Sak 3 Informasjon nestleder (15 min): 

a. Oppsummering 100-års jubileumsturnering 7-8 mai Roy har 

oversendt Fotballens evaluering av turneringen. De mener dette er et 

så stort arrangement at HS burde ta en del av styringen. Det bør være 

et arrangement for hele klubben og styret har forståelse for at dette 

blir mye for en gruppe. Arrangementet genererte ca 165.000 i totalt 

salg. Alle utgiftene er ikke kommet inn ennå. 

b. Materialforvalter rollen blir omrokert for en liten periode. Rachid er 

borte en liten periode. Steffen tar oppgavene som kommer på dagtid 

og Amanda tar det som kommer på kvelden. 

c. Ønsker vi å bygge eget klubbhus eller overta barnehagen i hallen? Må 

ta en beslutning. Det er mye som må gjøres for å få barnehagen «up 

to date», det anbefales at vi istede bygger nytt klubbhus. Dette ble 

enstemmig vedtatt av styret. 

d. Evaulering av Bakkedalen. Møte med UK. Det må bookes en befaring 

med kommunen hvor det gås igjennom hva som bør gjøres av 

forbedringer. Roar og Steffen tar en runde med de som bruker 

Bakkedalen og hører hva de mener ikke funker. 

e. Hvordan kobler vi opp de sportslige lederne fremover så vi får styrket 

samarbeid, forståelse og kommunikasjon. Marcus er ikke til stede, så 

dette punktet utsettes. 

f. Årshjul (viktige frister og intro til nye styremedlemmer) Årshjulet 

ligger ute under Informasjon på nettsiden vår. 

 

 

Amanda 

 

 

 

 

 

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

1. Drift klubb status, Vi har en bedre økonomi enn på samme tid i fjor. 

2. Økonomirapport klubb Klubben har en sunn økonomi 

3. Kommende tidsfrister vi må være obs på 20. mai søknad til 

grendeutvalget. Ellers ingen frister som kommer opp nå. 

4.  

Steffen   
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Neste møte torsdag 02.06.2022  

 

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  

a. Sportslig utvalg møte alle idretter. Det blir satt opp introduksjons 

møte 24. mai.  

b. Utfordringer 

c.  

d.  

 

Marcus 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 Beslutnings saker. 

a. Allidrett i Kløfta IL. Kjetil Dagsjøen vil starte allidrett med kona for de 
som er født i 2016/2017. Trenger 1 time på Åreppen i uka. Styret kan 
ikke se noen grunn til at dette ikke skal kunne gjennomføres. Det ble 
enstemmig vedtatt av styret. 

 

 
 
Amanda 

  

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

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

a. Tone Lise: Skal ta kontakt med styreleder for å se på hvilke økonomi 

oppgaver som kan tas over.  

b. Roar: Tennisen er i gang, Beachåndballen er oppe og går. Skal forsøke 

å få opp volleyball nettene i morgen. Gressklippingen tar datteren til 

Jo-Inge, det er ønskelig at E-sporten rydder stein og søppel ute rundt 

klubbhuset før dette starter. Roar kontakter Martin. Det skal settes 

opp reklame i Bakkedalen. Skiltene og bannere er kommet iflg 

Steffen. Skiltene må gås igjennom for å se hvem som må byttes ut. 

c. Kjell Arne:Håndballkiosken stenges. Fotballkiosken er nå åpen. 

Kioskvaktmøte er gjennomført og alt er greit. Kioskvaktene har 

startet og tatt over oppgaven men å ta i mot betaling for A-

lagskamper. 

d. Amanda: Nyhetsbrevet skal ut i neste uke. 

e. Rachid:  

f. Robert: Martin har tenkt å slutte med E-sport, det er ikke bestemt 

hvem som tar over. IT rollen er oppe og går. 

g. Marcus:  

 

    

Sak 8 Innmeldte saker: 

a. Hvor mye skal vi bruke på artist/underholdning til 100-års festen? Det 

blir foreslått å bruke max kr. 100.000,-. Enstemmig vedtatt av styret. 

Amanda tar kontakt med Erik og høre hva vi kan få for det.  

 

 

Amanda  

 

  


