REFERAT
Styremøte 05 2020-21
Henning IL

Styremøte nr. 05 – 2020-21
Dato: 2020-10-01

Sted: Klubbhuset

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

X

Styremedlem: Lise Storstad Aas epost: lise.storstad.aas@steinkjer.kommune.no
Styremedlem: Odd Reidar Austmo, epost: odd.austmo@veidekket.no

X

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

X

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

X

1.vara Odd Jostein Aalberg, epost: ojaaveie@hotmail.com
2.vara Stina Musum, epost: stina.musum@gmail.com

X

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 5/ 2020-21
2. Godkjenning av referat styremøte nr 3 og 4, 20. aug 2020
3. Status gruppene og BA
4. Status økonomi
5. Fokus høst og vinteraktiviteter, Covid 19-situasjonen
6. Garderober klubbhus – oppfølging spillemiddelsøknad
7. Div orienteringer
8. Eventuelt, dato for neste møte
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Pkt.:

Sak:

Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 5. 2020-2021
Saksopplysning:
Vedtak: Innkalling godkjennes, dato rettet opp.

Lisa

Godkjenning av referat styremøte nr 3 og 4, 20. aug 2020
Saksopplysning:
Vedtak: Referat 4/20-21 er utsendt og godkjent. Vegard legger referatene på
portalen, her mangler 2, 3 og 4. Referat fra møte 3 er ikke sendt ut til alle i
styret. Sendes til styremedlemmer, ble referert muntlig i møtet.
Status gruppene og BA
Saksopplysninger:
Fotball har en god del aktivitet frem til 15. okt, til tross for korona har det vært
bra aktivitet etter skolestart. Ting virker strukturert, og folk begynner å bli gode
til å ivareta smittevern. Planlegges avslutningskveld på klubbhuset.
Trim har gjennomført terrengløp og tomannsstafett, nesten 50 deltagere. HIL
var største klubb. Sommertrimkarusell gjennomført. Planlegges
vintertrimkarusell.
Ski: Datoer satt til de to store rennene som skal være i vinter, desember og
mars. Planlegges som om det blir normal aktivitet, men med smitteverntiltak.
Bra dugnad arrangert, fikk gjort det meste som skulle gjøres før vinteren.
Planlegger å få foreldrene med på lavterskel tur mens ungene er på trening til
vinteren.
BA: Begge plenklippere har vært på service, rettet opp mast og fikk tatt inn
veden, gjort ferdig trimstien og ryddet traséen. Huset er ferdigmala, men det
gjenstår en del vedlikeholdsarbeid på Vola.

Lisa

Gruppeledern
e

Vedtak: orienteringen tas til etterretning.
Status økonomi
Totalt er det 1,3 mill på bok i laget. Negativt driftsresultat hitti i år.
Mangler inntekter fra Henningsommer. Har brukt en del penger på stien, så noe
av det negative resultatet er investeringer, så alt i alt ser det greit ut.
Fotball har hittil pluss på 12’.
Ski har god økonomi, men litt minus i år grunnet aktivitetsstopp/korona.
I all hovedsak solid økonomi i laget.

Vegard

Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

Henning Idrettslag
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Fokus høst og vinteraktiviteter, Covid 19-situasjonen
Saksopplysninger:
Vintertrimkarusell oppstart 1. januar og varer til 1. mai
Samfunnshuset er klart i uke 43, så det er mulig å få til å starte opp gubbetrim
og dametrim.
Til vinteren er det plan om å få foreldrene med på lavterskel skitur, mens
ungene er på skileik. Det er åpnet for voksenidrett fra 14. okt, noe som gjør det
lettere å arrangere aktiviteter for idrettslagets medlemmer

Alle

Vedtak: orienteringen tas til etterretning.
Status garderober klubbhus - spillemiddelsøknad
Saksopplysninger:

Stina/Lisa

Avslag på spillemiddelsøknad. Hva gjør vi? Ny frist 15. okt 2020. Stina jobber
med ny søknad.
Vi har mottatt flere tilbud, og det er flere alternativer når det kommer til
garderobene.
Dersom vi skal søke om støtte er vi nødt til å ha univesell utforming.
Vedtak: Vi søker på nytt om midler til full oppgradering av garderobene i hht
tilbud fra FD på totalt 470 000 eks MVA. Innen 15. oktober.
I tillegg bestiller vi nytt gulv (vi fikk fastpristilbud på kr 73 000 eks MVA) og nytt
tak (vi fikk fastpristilbud på kr 185 000 eks MVA).
Tak og gulv bestilles av Fuglesang Dahl på medgått tid og materiell. Veggene i
overetasjen på klubbhuset males på dugnad i forkant av gulvskifte.
Dersom vi får avslag på spillemiddel søknaden må vi i ettertid vurdere en lightversjon av garderobeoppussing og to dører med en kombinasjon av FD (eller
tilsvarende) og dugnad.
Div orienteringer

Alle

Prosess i gang med løypemaskin, den skal forhåpentligvis stå klar til
sesongstart.
Henning Samfunnshus Venner – det er gjort en vedtektsendring som gjør at de
gamle andelene/lottene forsvinner. Omgjort til lag og forening, Steinkjer
Kommune er eier av bygget.
Jobbes med Frivillighetssentral sammen med Henning Lev Vel. Mye bra og
spennende arbeid som legges ned, som kan betyr muligheter og økt bolyst i
Henning.
Langtidsplan for kommunen legges i desember.
Vedtak: orienteringen tas til etterretning.

Henning Idrettslag
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Eventuelt, dato for neste møte
Saksopplysninger:
- Valgkomite – vi må finne den tredje i valgkomiteen. Kristin Rannem stiller som
tredje person i valgkomiteen.
-Neste møte hovedstyret desember – juleavslutning (forslag torsdag 10. des kl
19.) og et møte i januar før årsmøtet.

Alle

Vedtak: Kristin Rannem godkjennes av styret som tredje person i
valgkomiteen, etter at årsmøtet delegerte denne oppgaven til styret.
Valgkomiteen består da av Vegard Forbord, Per Ole Austmo og Kristin Rannem

Henning Idrettslag

Referat styremøte HIL | Side 4 av 4

