REFERAT
Styremøte 02 2019-2020
Henning IL

Styremøte nr. 01 2019-2020
Dato: 2019-04-04

Sted: Klubbhuset

Tid: Kl. 20:00-22:00

Tilstede:

Styret i HIL 2019-2020
Leder: Lisa Salin Brøndbo lisa-brondbo@hotmail.com
Nestleder: Per Ole Austmo, epost: perole.austmo@gmail.com
Sekretær og barneidrettsansvarlig: Lise Storstad Aas epost:
lise.storstad.aas@steinkjer.kommune.no
Styremedlem: Odd Reidar Austmo odd.austmo@veidekket.no
Styresmedlem: Jan Arild Holum jaholum@hotmail.com
Kasserer: Vegard Forbord, epost: vegard@forbord.org
Leder Fotballgruppa: Sondre Rolandsen sondre.rolandsen@gmail.com
Leder Trim/mosjon og friidrett: Ellen Schjei Wekre, epost: e-wekre@hotmail.com
Leder Skigruppa: Torgeir Wæge torgeirwaege95@hotmail.com
1.vara Leif Johan Austmo
2.vara Stina Musum

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 2/ 2019-2020
2. Godkjenning av referat styresmøte nr 1, 25. feb 2019
3. Status og videre fremdrift skiløype, tråkkemaskin og Steinkjer Skidrift. Torje Alstad og Stein Kristian Røset
er invitert på møtet. (Eivind Haugan også invitert, men har ikke anledning)
4. Nye benker i bygda
5. Gratis skitrekk til medlemmer?
6. Samordnet rapportering til NIF og oppdatering av signaturretter i Brønnøysund
7. Politiattester (Per-Ole)
8. Gjennomgang og oppdatering av org.plan og årshjul (Lisa)
9. Planlegging Bygdadag
10. Status økonomi (Vegard)
11. Status gruppene og BA
12. Kort orientering: Årmøte Hytteeierforeninga, fjellveien (brøytestikker, årsmøte i juni) årsmøte/valgkomite
Samfunnshuset, Steinkjer Idrettsråd og gjennomføring av «Bedre Klubb» (Lisa)
13. Eventuelt

Henning Idrettslag
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Pkt.:

Sak:

1

Godkjenning av innkalling nr. 2. 2019
Saksopplysning:

Ansvar:

Lisa

Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad

2

3

4

Godkjenning av referat styresmøte nr 1, 25. feb 2019
Saksopplysning:
Vedtak:Referatet godkjennes uten merknad

Lisa

Status og videre fremdrift skiløype, tråkkemaskin og Steinkjer Skidrift.
Saksopplysninger: Torje Alstad, Stein Kristian Røset og Eivind Haugan er invitert på
møtet. Torje Alstad møtte, resterende var forhindret. De kommer for å orientere om
status på Vola.
Tråkkmaskina begynner å bli gammel og behov for utskifting. Fresen er også slitt.
Møte i skidrift i dag, Stein Kristian møtte på det møtet. I driftplanene til skidrift står det
at det skal handles ny tråkkmaskin sesongen 19/20.
Vedtak: Henning IL sin representant i skidrift skal jobbe for ny tråkkmaskin på
Henningvola.
Nye benker i bygda

Torje

Saksopplysninger:
Mail fra Stein Kristian Røset med tilbud om å kjøpe nye benker.
Har vel snakket i flere år om at det mangler benker i bygda?
Klubbhuset, nye på vola? Og skolen til 17 mai.
Holder på å skal produsere noen ferdige vegg moduler og har testet ut vår kapp
linje på benker. Har vel innen kort tid ca 30 benker ferdig. Pr i dag er vel 15 klar.
Tenkte å tipse HIL om dette før vi hiver ut på Finn.
Vi selger disse for ca 3 men kan selge til HIL for 2500 pr stk.
Disse kan ikke sammenlignes med benker fra kjedene.
Guttormen er vel 10 på topp tur i år. Benk der?
Legger ved bilder så får dere vurdere.

Vedtak: Henning IL ønsker å kjøpe fire benker.
5

Gratis skitrekk til medlemmer, kr 50 pr dag for ikke-medlemmer (fra neste
sesong)

Vegard

Saksopplysninger: Tiltak for å skape mer aktivitet i skitrekket og stimulere til flere
medlemmer.
Vedtak: Henning IL vedtar at skitrekket er gratis for medlemmer og 50 kr per dag
for ikke-medlemmer.

Henning Idrettslag
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6

Samordnet rapporteing til NIF og oppdatering av signaturretter i Brønnøysund
Saksopplysninger:
Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive
medlemmer, styreverv, laste opp signert årsmøteprotokoll. Det blir også mulighet i
2019 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.
Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og
tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen. Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig
og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse
vervene.
Vi tar en runde på om dette er under kontroll.
Vedtak: Følgende personer skal oppføres med signaturrett: Vegard Forbord og Lisa
Salin Brøndbo. Dette meldes til Brønnøysundregistrene via samordnet registermelding

Lisa

7

Politiattester
Saksopplysninger: Politiattest skal levers av alle som er ledere og organisatorer av
abrneidrett. Per Ole trenger en oversikt over hvem som skal være trenere og
lagledere for aktivitet for barn. Det trengs opplysninger om navn og hva
vedkommende gjør. Dette gjelder personer over 15 år.
Vedtak: Gruppene leverer oversikt til Per Ole så fort som mulig, men innen 12.04.19

8

Gjennomgang og oppdatering av org.plan og årshjul.
Saksopplysninger:
Vedtak: Æresmedlemslista må oppdaterer. Det lages en egen side på
Henningportalen med oversikt over nålevende samt tidligere æresmedlemmer.

Lisa/Vegard

9

Planlegging Bygdadag
Saksopplysninger: Gjøran Dahl er bygdadag-general. 17 august gjennomføres det.
Grovplan: Invitere inn bedrifter, lag og foreninger. Skotthylle, fotball, crocket. Avslutes
med bygdafest. Gry Tveten Aune blir trimgruppa sin representant inn i org.gruppa.
Vedtak:

Fotball-leder

10

Status økonomi
Saksopplysninger: Kasserer orienterer om økonomien.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretningen

11

Status gruppene.
Saksopplysninger: Gruppene informerer om egen status økonomi og generell
aktivitet/status.
BA: Torgeir Wæge, Gjøran Fjellhaug, Laila Brattbakk Fisknes er representanter fra
gruppene. Beitstad maskin rydder opp etter gamle fotballmål ved banen. Det må
bestilles mer grus til stien rundt banen. Planlagt dugnad på Poengtrøa, 25.04.

Per-Ole

Vegard

Gruppeleder
e
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Ski: arrangert TA-sprint og familiedag. Skulle vært bedre på å annonsert i forkant.
Arrangerte klubbmesterskap, og avslutning på karusellrenn. Vi har skilek så lenge det
er snø og forhold til det.
Fotball: startet påmelding av lag. Aktivitetsplan er lagt ut på Henningportalen. Har hatt
trenger/lagledermøte. Damelaget har trekt seg frå seriespill.
Trim: Har planlagt ny sesong. Trimgruppa ønsker å kjøre aktivitetskvelder i stede for
terrengløp for barn under 12 år. Ønsker å samarbeide med fotballgruppa, slik at
kvelden «frikjøpes» fra fotballtrening. Torsdag kan være et fint alternativ. Info om
trimkassene er lagt ut på Henningportalen, ønsker å arrangere fellesturer til noen av
kassene. Allidretten er avsluttet for sesongen, skal gjennomføre evalueringsmøte med
aktivitetslederne.
Vedtak: Orienteringa tas til etterretning

12

Kort orientering:
Saksopplysninger:
Årsmøte Hytteeierforeninga: de er fornøyde med idrettslaget og den jobben vi gjør. De
bytter tak på buen i forbindelse med mastbyggingen. Planen er at hyttrunden skal inn
på Skisporet.no.
fjellveien (brøytestikker, årsmøte i juni): Tore og Odd Reidar tar ansvar for innsamling
av brøytstikkene på fjellveien.

Lisa

Vedtak:

13

Eventuelt
Vedtak: Henning IL tar imot pengene fra hytteierforeningen og bruker de til
servicekjøring.

Neste møte: mandag 13.05 klokka 20.00-22.00 i klubbhuset.
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