
REFERAT 
Styremøte 01 2020-21

Henning IL  

 Styremøte nr. 01 – 2020-21 

Dato: 2020-02-19 Sted: Klubbhuset  Tid: Kl. 20:00-22:00 Tilstede:

Styret i HIL 2020-21

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

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

Styremedlem: Lise Storstad Aas epost: lise.storstad.aas@steinkjer.kommune.no

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

Styremedlem: Jan Arild Holum, epost  jaholum@hotmail.com  

Styremedlem: Torgeir Borgan, epost: torgeir_borgan@hotmail.com x

Leder Fotballgruppa: Benjamin Skjærvik, epost: x

Leder Trim/mosjon og friidrett: Ellen Schjei Wekre, epost:  e-wekre@hotmail.com x

Leder Skigruppa: Ann Siri Fjær Kvam, epost: asfjar@outlook.com x

1.vara Odd Jostein Aalberg, epost: ojaaveie@hotmail.com 

2.vara Stina Musum, epost: stina.musum@gmail.com 

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 1/ 2020-21

2. Godkjenning av referat styremøte nr 7, 9. jan 2020

3. Bli-kjent runde, presentasjon av nye og gamle

4. Konstituering, valg av sekretær, barneidrettsansvarlig, ansvarlig for politiattester (alle nye må ta med
personnummer til møte eller sende det til Vegard Forbord på forhånd)

5. Valg av tredje person i valgkomité og tre personer til komité Bygdadagen 2020

6. Nytt medlemsregister i Henning IL

7. Ny leieavtale Poengtrøa. For å inngå ny avtale med Steinkjer Kommune kreves det ny oppmåling av 
tomt. Kostnad ca. 10 000,-

8. Investering i nytt tidtakersystem på Henningvola, evt samarbeid med Leksdal IL. Tilbud fra EMIT

9. Status gruppene og BA 

10. Status økonomi 

11. Orientering om re-start Bolyst Henning

12. Møteplan hovedstyret

13. Fastsette styrehonorar og jakker til det forrige styret og løypekjørere, gaver 

14. Eventuelt, dato for neste møte

Henning Idrettslag 
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Pkt.: Sak: Ansvar:
1 Godkjenning av innkalling nr. 1. 2020-2021

Saksopplysning: 

Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad

      
Lisa 

2 Godkjenning av referat styresmøte nr 7, 9. januar 2020
Saksopplysning: 

Vedtak: Referatet godkjennes uten merknad

Lisa

3 Bli-kjent runde, presentasjon av nye og gamle Alle

4 Konstituering nytt styre
Saksopplysninger: valg av sekretær, barneidrettsansvarlig, ansvarlig for politiattester 
(alle nye må ta med personnummer til møte eller sende det til Vegard Forbord på 
forhånd)

Vedtak: Lise Storstad Aas blir sekretær. Torgeir Borgan ble barneidrettsansvarlig.
Vegard Forbord blir ansvarlig for politiattester

Alle

5 Valg av tredje person i valgkomité og tre personer til komité Bygdadagen 2020
Saksopplysninger: Årsmøtet ga styre i oppgave å velge disse på første styremøte. 
Ta gjerne med forslag til møtet.

Vedtak: Utsetter det til neste møte. Utfordrer alle til å ta det opp i gruppestyremøter.

Lisa

6 Nytt medlemsregister i Henning IL
Saksopplysninger: NIF krever at idrettslag har elektronisk medlemssystem. Vi bruker
Klubbadmin i dag. Andre muligheter er Spond. Spond er et system med mange 
muligheter, men overføring er manuell og arbeidskrevende. Pr i dag er ikke fordelen 
stor nok til å bytte system.

Vedtak: Fortsetter med klubbadmin inntil videre

Vegard

7 Ny leieavtale med Steinkjer Kommune om Poengtrøa. 
Saksopplysninger: For å inngå ny leieavtale med Steinkjer Kommune kreves det ny 
oppmåling av tomt. Kostnad ca. 10 000,- Dette kreves for å gå videre med søknad 
om midler for oppussing av garderobene.
Vedtak: Vedtar at vi tar den kostnaden. Sjekker om går an å tegne en leieavtale på 
40 år i stedet for 30.

Lisa og Stina

Henning Idrettslag 
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8 Investering i nytt tidtakersystem på Henningvola, evt samarbeid med Leksdal 
IL. 
Saksopplysninger: Tilbud fra EMIT, Lekdal IL har investert i et slikt system i fjor. De 
har en del erfaringer med bruken. De kan leie ut brikker (75stk) men ønsker ikke å 
samarbeide med utlån av selve utstyret. Alternativet er å investere i ny software til 
den gode, gamle Regnly-maskina. Skulle vi hatt en tidtakerkomité i idrettslaget?

Vedtak: Fortsetter med tidtakingssystemet vi har. Ordne med tidtakingskomite, og 
sørger for at mange får opplæring i å bruke systemet.

Lisa

9 Nytt fra gruppene og BA 
Saksopplysninger: To nye gruppeledere, de nye gruppene skal ha møter senere 
denne uka. Ellen orienterte om aktivitetene i trimgruppa.

Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

 
Gruppelederne

10 Status økonomi 
Saksopplysninger: Skigruppa har overskudd på 3000. Fotball har et overskudd på 
2000. Hovedlaget har foreløpig underskudd, normalt for årstiden. Faktureres 
feb/mars medlemskontigent. Forslag fra kasserer om at det for senere sendes ut en 
økonomisk oversikt i forkant av styremøtene i stedet for å lese opp talla hver gang.

Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

Vegard

11 Orientering om re-start Bolyst Henning
Saksopplysninger: Planlagt møte 25. feb, Vegard deltar. Det planlegges et 
medlems/bolystmøte rundt april. Vegard orienterte om prosessen til nå.
 
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

Vegard

12 Møteplan hovedstyret
Saksopplysninger: I forrige periode hadde hovedstyret 7 møter. Hvor mange er det 
behov for i år?

Vedtak: 5 møter. 2 før sommer og 2 etter sommeren. Se an behov for et møte etter 
jul, før årsmøtet.

Lisa

13 Fastsette styrehonorar og jakker til det forrige styret og løypekjørere, gaver.
Saksopplysninger: Styrehonorar ble avglemt på årsmøtet, det er OK å ta dette på et 
styremøte. Tidligere er det kommet forslag om jakker til styremedlemmer og 
løypekjørere. 

Vedtak: Det nye og gamle styret får jakker fra Malmo sport, boblejakke med Henning
IL. Styrehonorar som sist år, 5000 til leder og 3000 til kasserer. Det er ordnet 
gavekort på Malmo Sport til og løypekjører (og æresmedlem) som fyller 60 år, først 
og fremst for den innsatsen som legges ned på Vola. Ordnet oversikt over andre 
fødselsdatoer til æresmedlemmer. Styret tar stilling til dette neste år, om det skal gis 
gaver til æresmedlemmer.

Vegard, Alle

14 Eventuelt, dato for neste møte
Saksopplysninger: 
-Noe som skal tas opp i Steinkjer Skidrift i morgen? Stein Kristian Røset sendte mail 
og spurte om det var noe HIL ønsket å ta opp. 
Nei, ingen kommentarer her. Innspill gitt tidligere.

Vedtak: 
- Ny dato for møte blir 23 april kl 20.00

Henning Idrettslag 
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- Hovedstyret betaler startkontingent til St. Olavsloppet

Henning Idrettslag 
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