REFERAT
Styremøte 07 2019-2020
Henning IL

Styremøte nr. 07 2019-2020 Evalueringsmøte
Dato: 2020-01-09

Sted: Klubbhuset

Tid: Kl. 19:00-22:00

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

X

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

X

Leder Fotballgruppa: Sondre Rolandsen sondre.rolandsen@gmail.com

X

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

X

2.vara Stina Musum

I tillegg til styremedlemmer og varaer i hovedstyret innkalles undergruppene, løypekjørerne og representant i
Steinkjer Skidrift.
Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 7/ 2019-2020
2. Godkjenning av referat styremøte nr 6, 12. des 2019
3. Status gruppene og BA
4. Status økonomi
5. Evaluering året som har gått og planer for aktivitet i 2020
6. Planlegging årsmøte
7. Eventuelt

Henning Idrettslag
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Pkt.:

3.

4

Sak:

Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 7. 2019-2020
Saksopplysning:
Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad

Lisa

Godkjenning av referat styresmøte nr 6, 12. des 2019
Saksopplysning:
Vedtak: Referatet godkjennes med endringer.

Lisa

Nytt fra gruppene og BA
Saksopplysninger: se sak 5.
Vedtak:

Gruppeledern
e

Status økonomi
Saksopplysninger:
Foreløpig regnskapstall gjennomgått.
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

Henning Idrettslag
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Evaluering av året som har gått og planer for aktivitet i 2020
Saksopplysninger:
Fotball: 5 samarbeidslag med Sparbu på aldersbestemt. Det er bygd nye
treerbaner. Seniorlaget ble trekt til slutt, da det falt av mange spillere etter
hvert. Satser på å melde på 7erlag. Må se videre på hvordan man skal
organisere bygdedag, hvor ofte det skal holdes osv. Den ble avlyst i 2019. Bør
unngå at den kresjer med Sparbu sin bygdadag.
Ski: Startet opp med barmarkstreninger i høst. Fortsetter samarbeidet med
Sparbu. Arrangementene har fått gode tilbakemeldinger. Har avholdt
Skitirsdag. Vi har også vært så heldige å hatt egen smører. Har avholdt
dugnader på området. Må se på hvordan man skal lokke flere folk på sikhytta
for handel på søndagene. Løypekjører synes det har vært et fint år. Flott at det
legges ut oppdateringer på Facebook.
Det jobbes med ny maskin på Vola, det er fremdeles ikke bestemt hvilken
maskin, men at vi skal få i løpet av neste år. Type maskin landes i løpet av
våren. Det er signalisert at det kan prøves ut maskintype på Vola i løpet av
vinteren. Dette tar Stein Kristian med seg inn i nytt møte.
Trim: Prøvd opp litt forskjellig i år, pga dårlig oppmøte på tidligere arrangement
tidligere år. Har gjennomført aktivitetskvelder, en i samarbeid med FAU.
Middels oppmøte på allidrett. Vellykket tomannsstafett på Vola, men lite
oppmøte av henningbygg. Har også arrangert gåturer, men ikke mye oppmøte
der heller. Har vært godt med besøk i trimkassene. Fredagstrim er gjennomført
i 2019 også, stabilt med folk. St.Olavsloppet ble gjennomført i samarbeid med
Sparbu.
Bygg og Anlegg: Har gjennomført diverse dugnader rundt Poengtrøa. Det er
påbegynt sti ved lysløypa. Mobilmast på Henningvola er ferdigstilt. Det er satt i
gang en prosess om søking av midler til å ruste opp garderobene.

Alle

Vegard informerer om arbeidet med flerbrukshus.
-

Høyttenking rundt Henning IL og videre arbeid.
Se på ny utforming av uteareal rundt Poengtrøa; benker, tribuner osv.
Idedugnad med Bolyst – hva vil vi i Henning ha.
Flere sosiale møteplasser for ALLE i bygda. Skape et større eierskap til
bygda. «bygdekafè», fritidsklubb,
Tilbud ala «Huzet»
Fredagstaco på Klubbhuset.
Mere fokus på bygda på bygdadagen, ikke bare en fotballdag.
Quizkvelder.
Bygge platting utenfor kiosken når gjerdet er revet.
Fretex-kontiener ved Klubbhuset.
Hennig IL være med på kafètreff til Saniteten, snakk om hva vi driver
med og hva de ønsker.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Henning Idrettslag
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Planlegge årsmøte
Saksopplysninger: Datoen er satt til onsdag 5. kl 19.00 i klubbhuset
Innkalling med dato og sted må legges ut på portalen rett etter styremøte (om
ikke før), med frist for innsending av saker 22. jan. Fullstendige
årsmøtedokumenter, innkomne saker og årsberetninger må legges ut innen 29.
januar.
Bestilling servering etc.

Alle

Lise
Bestille lukket valnøtt.
Viktig å få med en orientering av flerbrukshus. Snakk med Trond Iversen om
han ønsker å komme å informere om det de har gjort på Vola.

Lisa

Vedtak:
7

Eventuelt

Henning Idrettslag
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