
!  REFERAT  
Styremøte 06 2018-2019 

Henning IL   

 Styremøte nr. 6 -2018-2019 

Sakliste 

1. Godkjenning av innkalling nr 6/ 2018-2019 

2. Godkjenning av referat nr 5 

3. Signalmast Henningvola 

4. Flerbrukshall/hus 

5. Ny Henningportal 

6. Status BA 

7. Status gruppene 

8. Allidrett / tilbud fritidsaktivitet HIL 

9. Status økonomi 

10. Eventuelt 

Dato: 2018-10-24 Sted: Sanitetshuset Henning Tid: Kl. 19:00-22:00 Tilstede:

Styret i HIL 2018-2019

Leder: Stina Musum epost: stina.musum@gmail.com X

Nestleder: 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.oph@gmail.com X

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

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

1.vara Leif Johan Austmo

2.vara Odd Jostein Aalberg
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Pkt.: Sak: Ansvar:

1. Godkjenning av innkalling nr. 5 2017-2018 

Saksopplysning: Innkalling utsendt pr e-post 23.10.18 

Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad 

       

Stina

Godkjenning av referat nr 5 

Saksopplysning: Referat sendt pr epost 
Vedtak: Referat godkjennes uten merknad 

Stina

3. Signalmast Henningvola - status 

  

Saksopplysning: Det jobbes for signalmast på Vola. Vegard orienterer. 

Intensjonsavtale med Steinkjer kommune er signert. Neste steg er befaring ved 
anlegget. Henning IL skal sette opp et hus, hytteierforeningen er interessert i et 

samarbeid rundt dette. Henning IL må finne en egnet tomt i nærheten av hytta. 

Telenor skal ta utgifter med tanke på montering og drifting.  

Vedtak: Orientering tas til etterretning. 

Vegard 

4 Flerbrukshall, status 

Saksopplysning: Vegard og Per Ole har vært i møte med Steinkjerbygg AS og 
ting er på gang. Det er gjennomført flere møter med interesseparter. Henning IL 
skal sende sine ønsker og behov til Steinkjer kommune.   
Vedtak: Orientering tas til etterretning.

Vegard 
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5 

6

Ny Henningportal 
Saksopplysning: Stina har tegnet avtale med Smart Media AS om utvikling av ny 
portal. Det er avholdt et møte med prosjektleder og HIL om utforming av siden. 
Utkast er klart. 
Vedtak: Orienteringer tas til etterretning uten merknader.  

Status BA 
Saksopplysning: Fiber er lagt inn til klubbhuset. Fortsetter innredning og fiksing 
inne på klubbhuset. Vi bør se videre på garderobene samt taket, og utbedringer 
her. Sette opp en prioriteringsliste. Stina ser på mulighetene for tippemidler til 
dette.  
Det må holdes en dugnad ved Poengtrøa for å klargjøre til vinteren. 
Vedtak: Stina arbeider videre med prioriteringsliste og tippemiddelsøknad i 

forbindelse med utbedringer i klubbhuset. 

Stina 

      Ole 

Petter
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8 

9. 

10.  

Status gruppene 

Saksopplysning: Gruppene informerer om egen status økonomi og generell 
aktivitet/status. 
Fotball: Planlegging neste år er i gang. Dialog med trenere og lagleder er i gang. 
Er også i dialog med naboklubber for å kunne gi flest mulig et tilbud. Elkjøp-cup 
gikk med 29 000,- i overskudd. Økonomien er god 
Ski: Har startet opp med treninger denne uken. Lite oppmøte. Fortsetter med 
treninger tirsdager, barmarkstrening. Har lagt en struktur på skirenn sesongen 
18/19, og Vola er klargjort. Byttehelg 10./11. november gjennom SpareBanken. 
Mere info om dette kommer. Er i dialog for å skaffe oss rennsponsorer til de 
rennene som arrangeres. Informeres fra møtet i Steinkjer Skidrift. Oppstartsmøte 
med løypekjørere neste uke. Vi må se på en ordning med frivillig løypeavgift som 
kan komme Vola til gode. Vi har fått tak i nye skiklær på Malmo, dette har de 
inne på lager.  
Trim: Har gjennomført evalueringsmøte, lite deltagelse på terrengløp. Kommer 
ikke til å tilby terrengløp og trimkassekarusell kommende sesong, skal se på 
andre muligheter til aktivitet. Her må man se på et samarbeid med skole, fotball 
for å få samlet ungene. Tenker å avholde premieutdeling med en 
inspirasjonskveld hvor Arne Olav Øksnes holder et foredrag fra turen sin.   
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Allidrett / fritidsaktivitet i regi av HIL - 

Saksopplysning: Det er kamp om plassen i samfunnshuset. Samtidig tilbyr også 
HIL barmarkstrening på Vola. Mange deltar på fotball og teater også i 
vintersesongen. Fordeling/tilbud diskuteres. 
Vedtak: Gruppene tar diskusjonene rundt hvordan aktivitetene organiseres. Lise 

tar med seg innspill til FAU på førstkommende møte.  

Status økonomi 

Saksopplysning: Kasserer orienterer. 
Vedtak: Orientering tas til etterretning. 

Eventuelt:  

- Vasking av klubbhus. 

- orienter om reguleringsplan Skarpnes (Stina) 
- videre planer området ved grusbanen 

- Nyttårsmøte for alle styresmedlemmer (Stina) 

Ta opp kontingent og planlegging av årsmøte ved neste møte. 

Saksopplysning: Vasking av klubbhuset annenhver uke er satt i gang, utstyr er 
kjøpt inn.  

Gruppe-

lederne 

    

    

     

 Ellen 

Vegard 

Henning Idrettslag  Referat styremøte HIL  |  Side !  av !  4 5



!  REFERAT  
Styremøte 06 2018-2019 

Henning IL   

Henning Idrettslag  Referat styremøte HIL  |  Side !  av !  5 5


