REFERAT
Styremøte 02 2018-2019
Henning IL

Styremøte nr. 2 -2018-2019
Dato: 2018-03-21

Sted: Klubbhuset Henning IL

Tid: Kl. 19:30-22:00

Tilstede:

Styret i HIL 2018-2019
Leder: Stina Musum epost: stina.musum@gmail.com

x

Styremedlem: Per Ole Austmo, epost: perole.austmo@gmail.com

x

Styremedlem: Lise Storstad Aas epost: lise.storstad.aas@steinkjer.kommune.no

x

Styremedlem: Ole Petter Hofstad; epost:ophofstad@hotmail.com

x

Styresmedlem: Magne Ryan epost: varehussjef.steinkjer@elkjop.no

x

Kasserer: Vegard Forbord, epost: vegard@forbord.org

x

Leder Fotballgruppa: Jøran Dahl, epost joeran_dahl88@hotmail.com

x

Leder Trim/mosjon og friidrett: Ellen Schjei Wekre, epost: e-wekre@hotmail.com

x

Leder Skigruppa Stein Kristian Røset, epost: skr@stein-kristian.com

x

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 2/ 2018-2019
2. Godkjenning av referat styresmøte nr 1
3. Skiltprosjektet – Orientering
4. Status politiattester
5. Status økonomi
6. Skihytta – system for utleie
7. Gjennomførte skirenn for sesongen, orientering.
8. Status gruppene
9. Virksomhetsplan og mål for året
10. Eventuelt
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Pkt.:

Sak:

Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 2 2018-2019
Saksopplysning: Innkalling utsendt pr e-post 19.03.18
Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad

Stina

Referat fra siste møte
Saksopplysning: Referat gjennomgås.
Vedtak: Referat godkjennes uten merknad.

Stina

Skiltprosjektet, Orienteringssak

Fridtjof/Trond

Saksopplysning: Fridtjof Rannem og Trond Iversen er invitert for å orientere om
skiltprosjektet.
På grunn av manglende oppmøte blir saken utsatt.

Status Politiattester
Saksopplysning: Alle nye medlemmer i styrer og nye trenere må levere godkjent
politiattest.
Mangler liste over de som er ny, og som skal ha politiattest. Ledere i gruppene sender
komplett liste over medlemmer i styrene, samt trenere og oppmenn til Per Ole Austmo.

Status økonomi
Saksopplysning: Kasserer orienterer
Vi har mottatt tilskudd for ballbinge, 72 000.Overskudd på 55 000,- i 2018 så langt.
Salg av varer i skihytta 19 000,- så langt i 2018.
Det jobbes med medlemsregistreringer og oversikt over medlemmene i HIL. Dette
gjøres før medlemskontigenten sendes ut.

6

Henning Idrettslag

Skihytta - utleie
Saksopplysning: System rundt utleie av skihytta og kontaktperson må bestemmes.
Online booking på skihytta. Vegard Forbord mottar dette på mail.

Per Ole

Vegard

Stina
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7

8

Sesongens skirenn - orientering
Saksopplysning: Leder for skigruppa orienterer om sesongens renn.
Skigruppa har arrangert to renn, og er fornøyde med disse. Arbeidet evalueres.
Vedtak: Orientering tas til etterretning.

Stein Kristian

Status gruppene og BA
Saksopplysning:
BA: Mottatt nøkler. Overlevering av informasjon mellom leder og tidligere leder.
Skigruppa: arrangert to skirenn, skitreninger, skilek og karusellrenn. Veldig bra
Gruppeledern
oppmøte gjennom vinteren. Avsluttet skilek og tirsdag 20.03. Fortsetter sporadisk med e og leder BA
skitreningene fremover, varsling på nett. Dette blir for de største. Klubbmesterskap er
også gjennomført, bra med oppmøte her også.
Trim: Ikke nytt møte siden sist. Leder har deltatt på møte i «kjenne du Båbufjellet». Nytt
medlem inn i trimstyret, Elin Hindberg.
Fotball: Trenere på plass. Legger inn trenere og spillere på FIKS. Deltatt på
klubbforum, så på dette som nyttig. Dette skal tas med videre til trenerne. Nytt møte
etter påske.
Vedtak:
Elin Hindberg er nytt medlem i trimgruppa.

9

Virksomhetsplan og mål for året
Stina
Saksopplysning: Vi tar en prat om hva vi ønsker å fokusere på for året og strategi for de
større prosjektene som ligger i lufta.
- Sponsorarbeid – lage retningslinjer for slikt arbeid. Dette bør være klart før
sommerferien.
- Dugnad for rydding på klubbhuset, rom nede og kontoret oppe. Kalle inn Ivar
Laurgård. Dato blir 19.04 klokken 18.00.
- Vola – ulikt vedlikehold og nytenking. Egen sak på neste møte. Stein Kristian
sjekker ut kostnader i forhold til nytt sanitærbygg. Gruslegging av sti langs
lysløypa. Dette må kjøres ut mens vi har isbro. Før neste vinter må det merkes
opp ytterkant av løypene, gås med GPS og legges inn på kart.

10
-

HIL må ta ansvar for sin nøkkel til samfunnshuset. Det ordnes en nøkkelboks
som plasseres på klubbhuset ved siden av den til fotball. Ole Petter tar ansvar
for dette.

-

Løypekjørerne blir invitert inn på et styresmøte til en uformell prat. Inviterer
også inn kontaktperson inn mot skidrift.

Nytt møte: 25.05 klokken 19.30
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