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Referat HS-møte Kløfta IL.  

Torsdag 13.10.2022 kl 1900 – 2100 Klubbhuset. 

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

(tilstede ca. Første ½ del), Kjell Arne Christensen, Rachid Elhajoui,  Marcus 

Forsbacka og Lene K. Håkonsen 

 

Forhindret: Tone Lise Balchen 

Referent: Kjell Arne                                                       Neste referent: 

   

Agenda Sak Ansvarlig Frist Status 

Sak 1 Godkjenning av innkalling. OK Lene H  ok 

Sak 2 Godkjenning av siste referat. OK 

 

Lene H  ok 

Sak 3 Informasjon styreleder (15 min): 

1. Ekstraordinært årsmøte. UIR anbefaler: Infomøte uken før. Fokus på 

hva vi får og klubbhus. Tydelig på at forslag må sendes inn en uke før 

og da etter infomøte. Styre sitte samlet så vi også fremstår omforent 

og samlet. Velge Asbjørn Molberg som ordstyrer, nøytral med 

erfaring. Terje Rokoengen blir med fra UIR. Forslaget kan stå med at 

styre får fullmakt til å selge. Det har vært praksis i lignende saker i 

andre klubber. Det bør gå igjennom da alle får info i forkant og trygge 

på at vi gjør det riktige. Tidligere forslag fra UK: en ubetinget fullmakt 

til å gi bindende aksept av bud i forbindelse med salg av idrettslagets 

eiendom gnr. 29 bnr. 192 knr. 3033 (i Ullensaker kommune). Salget 

skal forestås av næringsmegler Hadrian Eiendom AS, og det forventes 

at oppdragsavtale tegnes med det første, og at eiendommen sammen 

med kommunens tilgrensende eiendom legges ut for salg så snart 

som mulig. Infomøte tirsdag 18. Oktober. Ekstra ordinært årsmøte 

27. Oktober   HS stemte over forslaget og det ble enstemmig for. 

2. Treningsavgifter. Basket for i år fastsettes. Alle idrettene må vi ha en 

mening om treningsavgift for 2023. Avsjekke med idrettene selv.  

• Så på dokumentet fra basket med forslag på nye treningsavgifter.  HS 

aviser forslaget. Ønsker at basketen kommer med nytt forslag, sjekke 

med andre klubber og dokumentere til HS. (G19 og senior er de som 

spesielt må sjekkes) 

• Idrettene selv ser over treningskontingentene og kommer med 

forslag til HS 

3. Gjennomgang av vår økonomiske situasjon.   Forventede sponsor 

inntekter ca. 180 000,-  Kommer fortsatt inntekter fra Håndball,  ca.  

100 000,-   Ser ut til at vi kommer til å gå i pluss med tanke på 

budsjett.  (Mest sannsynlig trenger vi ikke overføre de 150 000,- fra i 

fjor som HS fikk innvilget til å bruke til 100 års festen) 

 

Lene KH 
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4. Satsningsområde for 2023 i klubben? Oldboys lag for fotball.  (A-, B-, 

Rekruttlag,) + Oldboys.  De andre idrettene må informere HS. 

5. Budsjett 2023 og prosesser.  HS legger frem tall fra 2022, + tall fra 

tidligere år. Så får idrettene legge frem forslag til HS for 2023. Frist 

1.12. 

6. Årshjul klubb og idrettene – fremdriftsplan. Steffen har hovedlaget. 

Idrettene oppdaterer for 2023, Marcus tar det videre med idrettene. 

7. Kommer i gang med Fair Play fra NFF ii hele klubben. Differensiere 

barn og ungdom.  Starte på toppen, trenere/ledere,  Så videre ut. Til 

barna.  Invitere til møte med obligatorisk en trenere/ledere fra hvert 

lag. Styre / Anne-Kat / Tone-Lise / Politi 

8. Valgkomiteen og deres jobb inn i 2023.  Patrik og Joakim inviteres til 

neste HS.  Gjennomgang av de som er på valg etc. 

9.  

Sak 4 Info fra daglig leder (15 min)  

1. Drift av klubb.  OK. Kort oppsummert, Idrettslaget drives godt. 

2. Info om de to siste hendelser. Felles ut i fra info Steffen; Hva kan vi 

sette inn av tiltak for å forbedre og forhindre? 

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-

tiltak-i-klubb/#Toppen er bør vi bruke kvalitetsklubb sine 

retningslinjer da vi er det selv. Sanksjoner i samarbeid med 

utekontakt og NFF. HS enige om å avtale sanksjonen på 

Messenger etter at Steffen har fått anbefalt sanksjoner.  
3. Høstferietilbudet. Suksess i år også. E-sport, helt fullt. Snitt på ca. 65 

pers. Hver dag. 

4. Dekker klubben 50% av kostnadene til vinterserien i år slik som i 

2021? . HS stemmer Nei. Fire mot en. 

5. Klubben og dens trenere og utøvere ønsker seg en vaskemaskin 

til vask av drakter og vester, spesielt rettet mot sr og 

ungdomslagene(som begynner å bli mange. Kan/skal benyttes 

av hele idrettslaget!!   

a. Kan plasseres nede i garderobeanlegget.  HS stemmer 

for dette. Budsjett 12.000,- inkl mva. 

6. Sette opp nye reklameskilt. Steffen innkaller til dugnad.  
7. Treningsavgift Basket og fremmet prisforslag. Fakturering basket/ 

priser 

Steffen   

 

 

Sak 5 Saker fra sportslig leder (15 min)  

a. Orientering sportslig – status 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 Beslutnings saker.  
 
 

  

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/#Toppen
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/#Toppen
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Neste møte torsdag 30.06.2022  

 

a. Skal vi vurdere å ta inn Anja og Gro igjen alternativt noe annet for å 

ha fokus på god kulturbygging, utvikling, samhold m.m.? Midler fra 

Odal Sparebank som er innvilget kr 60 000. HS er enstemmig for. 

b. Skal vi invitere oss som klubb inn i gruppemøter til de politiske 

partiene i Ullensaker for å fremme vårt behov for hallkapasitet? Om 

ja hvem vil ta på seg dette?  God ide.  Se om vi finner riktig person til 

oppgaven. Høre med idrettene? Kanskje noen fra de idrettene som 

har mest å tjene på mer hallkapasitet.  

c. Valg av en representant og en vara deltagelse til ordinært 
forbundsting NFF 4 og 5 maras 2023 på Ullevaal Stadion. Påmelding 
gjøres av valgte til www.forbundstinget.no selv.  Lene (Amanda som 
vara) 

Sak 7 Runden rundt bordet tilfeldig rekkefølge – info hva skjer m.m. 

a. Tone Lise:  

 1. Hva er status og gjenstår fra at Kløfta basket kan spille sine kamper i 

hallen? Plan for fremdrift.  Basket har hjemmebane på Borgen.  

2. Deltatt på introkurs – veien videre.  

 

b. Roar:  

c. Kjell Arne: Status Kløftadagen - økonomi. Første gang Kløftadagen går 

i pluss. Fotballkiosken stenger ned for sesongen neste uke. 

Håndballkiosken er åpnet, og har hatt møte med håndballgruppa om 

rutiner etc. Høstens byttesentral arrangeres snart, alt ser ut til å være 

under kontroll. Sliter som vanlig litt med dugnadsfolk,  

d. Amanda:  

e. Rachid:  

f. Marcus:   

g. Esport- Leie av klubbhus inkludert esport (Martin) for f.eks 5-600kr. 

HS enige i at det er ett godt forslag.  Hører med Martin for å bli enige 

om beløp.  

 

    

Sak 8 Innmeldte saker: 

 

   

http://www.forbundstinget.no/

