REFERAT
Styremøte 05 2019-2020
Henning IL

Styremøte nr. 05 2019-2020
Dato: 2019-10-31

Sted: Klubbhuset

Tid: Kl. 20:00-22:00

Tilstede:

Styret i HIL 2019-2020

Leder: Lisa Salin Brøndbo lisa-brondbo@hotmail.com

X

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

x

Sekretær og barneidrettsansvarlig: Lise Storstad Aas epost:
lise.storstad.aas@steinkjer.kommune.no

X

Styremedlem: Odd Reidar Austmo odd.austmo@veidekket.no

X

Styresmedlem: Jan Arild Holum jaholum@hotmail.com
Kasserer: Vegard Forbord, epost: vegard@forbord.org

X

Leder Fotballgruppa: Sondre Rolandsen sondre.rolandsen@gmail.com
Leder Trim/mosjon og friidrett: Ellen Schjei Wekre, epost: e-wekre@hotmail.com

X

Leder Skigruppa: Torgeir Wæge torgeirwaege95@hotmail.com

X

1.vara Leif Johan Austmo
2.vara Stina Musum

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 5/ 2019-2020
2. Godkjenning av referat styremøte nr 4, 22. aug 2019
3. Orientering om prosess med anskaffelse av ny løypemaskin v/Stein Kristian Røset
4. Orientering sti og andre prosjekter Henningvola v/Trond Iversen
5. Status gruppene og BA
6. Status økonomi
7. Søknad om støtte til garderober, fornyelse av leiekontrakt klubbhuset
8. Søknad fra Innherred TK om å arrangere tomannsstafett snørekjøring på Vola 8. feb kl15-18.
9. Fremtidig aktiviteter og markedsføring av disse. Hva ønsker medlemmene?
10. Eventuelt
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Pkt.:

3.

Sak:

Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 5. 2019
Saksopplysning:
Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad

Lisa

Godkjenning av referat styresmøte nr 4, 22. aug 2019
Saksopplysning:
Vedtak: Referatet godkjennes uten merknad

Lisa

Orientering om prosess med anskaffelse av ny løypemaskin
Saksopplysninger:
På generalforsamling i Steinkjer Skidrift 23. mai 2019 ble det vedtatt at det skal
investeres i ny løypemaskin, og at denne skal stasjoneres på Henningvola. Det
ble i styremøte 12. sept. avtalt å ta opp hvordan denne skal finansieres på et
ekstraordinært møte 3. okt.
Stein Kristian Røset hadde ikke anledning til å møte. Lisa informerte om det
hun hadde av informasjon.

Stein Kristian
Røset,
Steinkjer
Skidrift
(Stein Kristian
møtte ikke

Vedtak: Styret ønsker mere informasjon og involvering i skidrift. Vi forventer at
skidrift tar ansvar for å informere løypekjørerne om neste sesong, og ber vår
representant inn i skidrift om å sørge for dette.
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Orientering om stiprosjekt og andre prosjekter på Henningvola
Saksopplysninger:
Er stor innsats er lagt ned på Henningvola i forbindelse med stien som skal
anlegges i lysløypa. Det er tidligere søkt om støtte til prosjektet.

Trond
Iversen,
Ressursgrupp
a

Info fra Trond Iversen
-

Lagt ut plank for å gå tørrskodd over
Søkt Statskog for å bygge tre bruer i gul-løype.
Godkjenning av konkurranseløyper; 1km, 2km, 3km, 5km, 7,5km,
10km. Dette må merkes bedre, rustes opp bedre. FIS sertifikat 2024.
Nye navn på norgeskart osv(søkt til kartverket, kommunen, alle
godkjenninger OK); Guttormbekken, Kaffedalbekken, Storvoltjønna.
Bru over Bruratjønnbekken
Søknad inne til Gjensidige: støtte til innkjøp av utstyr til vedlikehold av
løypetraseene på Henningvola.
Ny ti på topp tur
Søknad Langvatnet-Mokk
Stien i lysløypa – må vente til frosten legger seg til videre arbeid.
Kjøres ut materiell til noen broer som bygges til sommeren. Tar ikke
hele traseen med en gang.
Infoskilt på Blååsen og Langlisetra.
Har en del utfordringer med ødelagte stolper. Rein og dyr knuser
stolpene.
Status snøproduksjon. Godkjenningen går ut 3. juli 2020.

Vedtak: orienteringen tas til etterretning.
5

Nytt fra gruppene og BA
Saksopplysninger:
Fotball: Ferdig med sesongen, alle har hatt avslutning og det er avholdt
oppsummeringsmøte for trenere/lagledere. Har søkt om å holde Elkjøpcup 22.
august 2020. Deltatt på barnefotballforum, sett på ny organisering av kamper.
Trim: økonomi – mer ut enn inn. Lite faste inntekter. Har gjennomført
tomannsstafetten, bra deltagelse. Har telt opp trimkassene, litt redusert antall
besøkende fra i fjor. Har gjennomført to fellesturer, men lite deltagelse. Hat
gjennomført to aktivitetskvelder, en i samarbeid med FAU. Fredagstrim holdes
året rundt. Allidrett – ikke klar til å starte opp enda. Bør man ha påmelding på
allidrett? Bør man se på hva man kaller det, hva det inneholder?
Lise snakker med FAU om å sende ut påmelding til klassegruppene, Vegard
lager skjema.
Ski: dugnad gjennomført 30.10. Skal holdes dugnad inne i skihytta før
sesongen starter. Ønsker å flytte plass på utstyrsboden slik at den er mer
tilgjengelig. Første renn er første helgen i desember. Skal holde skitrening med
kveldsmat denne sesongen også.
Vedtak: orienteringen tas til etterretning

6

Status økonomi
Saksopplysninger: Hovedlaget: God og stabil økonomi
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.
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Søknad om støtte til garderober, fornyelse av leiekontrakt klubbhuset
Saksopplysninger: Stina Musum har utarbeidet tegninger og kostnadsoverslag
som er sendt til kommunen. Målet er å få dekket inntil 50 % av kostnaden med
spillemidler. Kostnaden i foreløpige kalkyler er over 800 000,- så dette er store
summer. I prosessen ble det oppdaget at leiekontrakten for klubbhuset med
Steinkjer Kommune går ut om 2 år, det er sendt spørsmål fra Stina til
kommunen om å få forlenget denne.
Videre prosess.

Lisa

Vedtak: Avventer svar på forhåndsgodkjenningen før vi tar stilling til videre
arbeid.
8

Søknad fra Innherred TK om å arrangere tomannsstafett snørekjøring på
Vola 8. feb kl15-18.
Saksopplysninger: Innherred Trekkhundklubb v/Ketil Reistad søker om å få
arrangere en stafett med ski og hund på Henningvola, et opplegg som ligner på
vår egen tomannsstafett. Lavterskelløp med mål om å få med hyttefolk og
andre i området som har hund, der lagene består av en blanding av rutinerte
og nye kjørere. Tidspunkt legges til etter lørdagsutfarten, fra 15-18 lørdag
ettermiddag.

Lisa

Vedtak: Styret stiller seg positiv til å ha tomannsstafett på Henningvola.
9

Fremtidig aktiviteter og markedsføring av disse. Hva ønsker
medlemmene?
Saksopplysninger: Det legges opp til en konstruktiv diskusjon der målet er
konkrete mål for hvilke aktiviteter som skal prioriteres i 2020. I tillegg diskuterer
vi en plan for markedsføring av aktivitetene på HP. Gruppestruktur på
facebook, det er flere grupper med tilknytning til HIL, men ingen gruppe for
Henning IL.

Alle

Vedtak: Denne saken utsetter vi til neste møte.
10

Eventuelt
Antennemasten på Henningvola settes i drift i løpet av november.
Vedtak:

Neste møte: møte med mat torsdag 6.12 klokka 19.00. Lise ordner med mat. x
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