
 REFERAT  
Styremøte 04 2020-21 

Henning IL   

 Styremøte nr. 04 – 2020-21  

Sakliste 
1. Godkjenning av innkalling nr 4/ 2020-21 

2. Godkjenning av referat styremøte nr, 10. juni 2020 

3. Status gruppene og BA  

4. Status økonomi  

5. Garderober klubbhus – oppfølging forrige møte 

6. Evaluering Henningsommer 

7. Fokus høst og vinteraktiviteter, Covid 19-situasjonen 

8. Div orienteringer 

9. Eventuelt, dato for neste møte 

Dato: 2020-08-20 Sted: Klubbhuset/Teams Tid: Kl. 20:00-21:30 Tilstede:

Styret i HIL 2020-21

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

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

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

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, skjaervikb@gmail.com 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 

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

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

Henning Idrettslag  Referat styremøte HIL  |  Side  av  1 3

mailto:lisa-brondbo@hotmail.com
mailto:vegard@forbord.org
mailto:lise.storstad.aas@steinkjer.kommune.no
mailto:odd.austmo@veidekket.no
mailto:jaholum@hotmail.com
mailto:torgeir_borgan@hotmail.com
mailto:skjaervikb@gmail.com
mailto:e-wekre@hotmail.com
mailto:asfjar@outlook.com
mailto:ojaaveie@hotmail.com
mailto:stina.musum@gmail.com


 REFERAT  
Styremøte 04 2020-21 

Henning IL   

Pkt.: Sak: Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 4. 2020-2021 
Saksopplysning:  
Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad 

       
Lisa 

Godkjenning av referat styresmøte nr 3, 10. juni 2020 
Saksopplysning:  
Vedtak: begge referatene godkjennes neste møte. 

Lisa

(Korona-)Nytt fra gruppene og BA  
Saksopplysninger:  
Trim: gjennomført st.Olavsloppet på Koronavis. Har holdt på med 
«Gjesteboka», satte i gang en sommerkonkurranse hvor man samler poeng 
per besøk. Ingen krav om besøk på alle postene. Konkurransen avsluttes 24. 
september. Planlegger en vinterkarusell. Deltok på Henningsommer. 
Tomannsstafetten på Henningvola er fremdeles terminfestet til 20. september, 
her må det tas en beslutning etter hvert.  
Fotball: Henning skal arrangere 4 BFK i høst. Skal ha dopapir-dugnad i år 
også.  
Ski: Skal ha møte kommende uke for å planlegge sesongen. Se på muligheter 
for å holde større renn på Henningvola fremover.  
BA: Dugnad på Henningvola med gruslegging av sti er godt i gang, det blir 
dugnad de to neste onsdagene også. Antennebua er malt. Resten av 
byggningene bør også males. Takrenne på skihytta må monteres.  
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

 
Gruppeledern
e

Status økonomi  
Merker at klubben ikke har inntekter, noe som fører til underskudd. Klubben har 
likevel en solid økonomi. Henning IL skal vurdere om det skal søkes på 
støtteordningene som har kommet for idretten.  
Vedtak: Styret tar orientering til etterretning

Vegard
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Status garderober klubbhus 
Saksopplysninger:  
Avslag på spillemiddelsøknad. Hva gjør vi? Ny frist 15. okt 2020. Stina jobber 
med ny søknad. 

Fra forrige styremøte: 
Bygget har et vedlikeholdsetterslep som gjør det nødvendig med grep i form av 
oppussing av garderober, skifte av gulv oppe og tiltak mot mose på taket. Evt 
nytt tak.  

Tilbud fra Fuglesang Dahl på garderober datert januar 2020 kr 468 296,- eks 
MVA.  
Dette er uten varmekabler (109 000 eks MVA) Tilbudet var gyldig til 
10.03.2020. 
Leieavtale med Steinkjer Kommune forlenget med 40 nye år. 
Kommer det nytt tilbud fra Fuglesang Dahl som er overkommelig tas det på 
chat. 

Sjekker ut muligheten for en facelift på klubbhuset og en eller flere 
prosjektledere. Litt semioppussing i garderober, takbytte, gulvbytte, maling etc. 
Sette tidsplan og budsjettering må gjøres. Budsjett på opp imot 5-600.000 er 
ikke utenkelig, men det gjøres ikke noe vedtak på dette i dag. Mulig andre 
støtteordninger er aktuelle. 

Vedtak: Saken utsettes og det settes opp et møte før 15. oktober hvor dette blir 
sak. 

Stina/Lisa

Evaluering Henningsommer 2020 

Saksopplysninger:  
SMN, innvilget kr 25 000 
Savner informasjon om Henningsommer på Henningportalen. 
Vedtak: orienteringen tas til etterretning. 

Lisa

Div orienteringer 
Skidrift: Det er bestemt at det kjøpes inn ny tråkkemaskin på 
Henningvola nå til sesongstart. Det skal være et møte hvor avtale med 
løypekjører skal fornyes. Dato ikke satt.  

Vedtak: orienteringen tas til etterretning. 

Alle

Eventuelt, dato for neste møte 
Saksopplysninger:  

-Neste møte hovedstyret 1. oktober klokken 20.00 
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