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Styremøte 07 2018-2019
Henning IL

Styremøte nr. 7 -2018-2019
Dato: 2018-11-22

Sted: Klubbhuset

Tid: Kl. 18:00-21:00

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@hotmail.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
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

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 7/ 2018-2019
2. Godkjenning av referat nr 6
3. Brønn, Henningvola
4. Lysmaster rundt grusbanen
5. Årsmøte
6. Status BA
7. Status gruppene
8. Status økonomi
9. Flerbrukshall
10. Eventuelt
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Pkt.:

1.

3.

Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 7 2017-2018
Saksopplysning: Innkalling utsendt pr e-post 20.11.18
Vedtak: Innkalling godkjennes med merknader. Sted og dato var feil.

Stina

Godkjenning av referat nr 6
Saksopplysning: Referat sendt pr epost 24.10.18.
Vedtak: Referat godkjennes uten merknad

Stina

Brønn, Henningvola
Stina/Vegard
Saksopplysning: Etter at det ble klart at vannet fra borebrønnen på Vola ikke er
egnet som drikkevann ønsker Hytteeierforeninga å få tilbakebetalt sin innbetalte
andel pålydende kroner 52 108,-. Bakgrunnen for det er at innbetaling fra dem
hadde en klausul om at vannet var drikkbart. Vi har tidligere konkludert med at et
renseanlegg blir for omfattende og usikkert å drive for HIL. Hytteeierforeninga er
tilbydt anledning til å etablere renseanlegg, men de ønsker ikke det.
Vedtak: Henning IL betaler tilbake 52 108,- til hytteierforeningen for sin andel av
betaling for boring etter vann.

4

Lysmaster rundt grusbanen
Saksopplysning: I forbindelse med anlegget på skolen har det vært en del
henvendelser til leder i HIL om lysmastene rundt grusbanen som eies av HIL. To
av mastene er tatt ned, og det har vært spørsmål om ny plassering av disse. Den
ene som er tatt ned har ødelagt armatur. I den forbindelse har Elektro Nord
kommet med tilbud om å skifte alle armaturene til LED. Dette vil koste 64.000 kr
uten moms. Tilbud vedlagt. Strømmen betaler pr i dag av Steinkjer kommune.
Vi må ta stilling til plassering av de to stolpene som er tatt ned, samt om vi
ønsker å oppgradere armaturen.
Vedtak: Henning IL ønsker ikke å gå over til LED, men fortsetter å bruke de slik
som de er i dag. Vi avventer til videre utvikling av området. Den ødelagte
armaturen må erstattes av ansvarshavende.

Henning Idrettslag
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Årsmøte
Saksopplysning: Vi setter dato og starter planlegging av årsmøtet. Se eget skriv
«valg Henning IL 2019» for oversikt over hvem som er på valg. Møte med
valgkomiteen og hele eller deler av styret blir tirsdag 27.11 klokken 20.00, viktig
at gruppelederne forsøker å stille. Gruppene sjekker status og levere oversikt før
møtet. Innkallingen til årsmøtet må sendes ut 1 måned før møtet.
Saksdokumenter må legges på nett 1 uke før årsmøtet. Årsmeldingen skal være
sendt inn til leder i Henning IL innen 30. januar. Arbeidsmøte i forbindelse med
årsmøtet settes til onsdag 30. januar klokken 20.00-21.30. Valgkomiteen må ha
alt klart til denne datoen.
Vedtak: Årsmøtet settes til onsdag 13.02 klokken 18.00.

Status BA
Saksopplysning: BA-leder orienterer. Henning IL har kjøpt inn klipper. Det er
ryddet opp til vinteren. Det skulle vært tatt en ryddeaksjon i garasjen på
klubbhuset.
Vedtak: Orientering tas til etterretning. Vi legger ut den gamle plenklipperen til
salgs, Ole Petter Hofstad og Vegard Forbord har ansvar for dette.

Henning Idrettslag
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Status gruppene
Saksopplysning: Gruppene informerer om egen status økonomi og generell
aktivitet/status.
Trim: Har hatt oppstart av allidrett. Det er sesongavslutning 29.11 klokken 18.00 i
Samfunnshuset. Dette er et åpent arrangement for alle medlemmer i Sparbu IL
og Henning IL.
Ski: har gjennomført noen barmarkstreninger, men det har vært dårlig oppmøte.
Planlegging av skirenn 9. desember. Lister for skihytta er lagt ut, og vi har begynt
å fått tilbakemeldinger. Sponsoravtale med Sparebank 1 er inngått, og skirennet i
desember vil hete Sparebank 1 SMN stafett viss det gjennonføres.
Fotball: Planlegging av neste sesong, har kontroll på alt opp til g/j10. Det
arbeides med samarbeid på eldre lag.
Vvedtak: orienteringen tas til etterretning.

Status økonomi
Vegard

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

9.

Gruppelederne

Flerbrukshall – orientering om status
Saksopplysning: Kasserer orienterer. Har hatt samtaler med aktuelle parter for å
se på behov. Steinkjerbygg har kalkulert et behov når det kommer til størrelse.
Fortsetter å arbeide videre med dette.
Vedtak: Orientering tas til etterretning.

Vegard

Eventuelt:
10.

Saksopplysning: Henning IL må fjerne noen gamle fotball mål ved skolen og ved
ny parkeringsplass, ansvarlig Ole Petter Hofstad.
Leder i ski har vært i møte med skidrift, de kan komme og fortelle om hva de
driver med til hovedstyret. Vi ønsker at de kommer på et hovedstyremøte i mars/
april.

Oversikt over datoer fremover:
27.11 – møte med valgkommiteen, 20.00.
13.01 – utsending av innkallelse til årsmøte
30.01 – frist for innsending av årsmeldinger
30.01 – frist for at valgkommiteen har alt klart.
30.01 – arbeidsmøte i forbindelse med årsmøte 20.00-21.30
13.02 – årsmøtet 18.00
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