REFERAT
Styremøte 06 2020-21
Henning IL

Styremøte nr. 06 – 2020-21
Dato: 2020-11-05

Sted: Teams

Tid: Kl. 20:00-20:45

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

X

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

X

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

X

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling nr 6/ 2020-21
2. Løypemaskin Henningvola
3. Budsjettøkning klubbhuset
4. Eventuelt, sette dato for neste møte

Henning Idrettslag
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Pkt.:

Sak:

Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 6. 2020-2021
Saksopplysning:
Vedtak: Innkalling godkjennes.

Lisa

Løypemaskin Henningvola
Saksopplysning: Det har kommet en utfordring fra Skidrift og Steinkjer
kommune og at HIL og/eller lokalsamfunnet i Henning bør bidra mer i
finansiering og drift av løypemaskin. Det haster med å få ny maskin på plass,
det jobbes godt i Skidrift for å få på plass en finansiering.

Lisa

Forslag til hvordan vi kan bidra til finansiering av løypemaskin:
- Viktig å poengtere hvor stor folkehelsegevinst Henningvola gir oss. Ikke bare
Henningbygg som bruker området og løypene.
- Flere lag og foreninger kunne gått sammen for å se hva vi kan bidra med
(andre idrettslag som bruker Vola som treningsarena, hytteierforeninga,
Fjellveien og grunneiere). Hvis vi kan synliggjøre den positive effekten å være
medlem av Skidrift, og dagens utfordrende økonomiske situasjon, så er det
lettere å motivere til innsats/støtte. Enten som et notat, eller som et møte. HIL
kan ta initiativet her.
- HIL ønsker å se effekten på Vola før vi går inn med penger. Ønsker at Skidrift
synliggjør fordelingen av kostnader/inntekter på de ulike arenaene;
Henningvola, Sprova og Hallem. Avdelingsregnskap.
- Det ble diskutert ulike eiermodeller/finansieringsløsninger på løypemaskina
for kanskje å oppnå mer pengestøtte.
- Henning IL er ikke fremmede for å bevilge egenkapital til ny løypemaskin på
Vola, i samarbeid med andre brukere, men ikke på nåværende tidspunkt.
Vedtak: Leder svarer ut henvendelsen fra Steinkjer kommune/Skidrift med
punktene over.
Budsjettøkning klubbhuset
Saksopplysninger:
Rigg, drift og stillas ser ut til å bli 40 000 høyere enn antatt. Hvordan forholder
vi oss til det?
Vedtak: Styret bestemmer at vi gjennomfører oppussing av tak i klubbhuset til
280 000,-

Henning Idrettslag

Stina
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Eventuelt
Forslag på forrige møte: juleavslutning og styremøte (forslag torsdag 10. des kl
19.) og et møte i januar før årsmøtet. Det har i mellomtiden kommet
koronabegrensninger.

Alle

Er det andre ting i forhold til smittebegrensningene som haster å få avklart?
Alle lagets aktiviteter er avlyst til og med søndag 8.nov i første omgang. Vi må
belage oss på forlengelse av dette.
Vedtak: nytt møte blir 10.12 klokken 19.00. Må se an smittesituasjon før vi
bestemmer om det blir et fysisk møte eller ikke.

Henning Idrettslag
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