
 REFERAT  
Styremøte 07 2020-21 

Henning IL   

 Styremøte nr. 07 – 2020-21  

I tillegg er gruppene, løypekjørerne og ressursgruppa invitert 

Før møtet: 
Orienteringer fra «Ressursgruppa» og HIL Trimgruppa. 

Matbit og kaffe 

Sakliste 
1. Godkjenning av innkalling nr 7/ 2020-21 

2. Godkjenning av referat fra siste møte 

3. Nytt fra gruppene 

4. Økonomi 

5. Evaluering året som har gått 

6. Årsmøte 

7. Eventuelt 

Dato: 2020-12-10 Sted: Skihytta Tid: Kl. 19.00 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 X

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 

Leder Fotballgruppa: Benjamin Skjærvik, skjaervikb@gmail.com 

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 
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Pkt.: Sak: Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 7. 2020-2021 
Saksopplysning: Innkallingen kom samme dag som møtet. Ingen  
Vedtak: innkallingen godkjennes. 

       
Lisa 

Godkjenning av siste referat 
Saksopplysning:  
Vedtak: referatet godkjennes. 

Lisa

Nytt fra gruppene 
Saksopplysning:  
Fotball: Barnefotballkvelder, Henning IL har arrangert 4 stk. Dopapirdugnad. 
Har tatt styremøter etter behov. Seniorlaget har ikke hatt aktivitet dette året.  
Ski: Teamsprint i desember ble avlyst pga. snøforhold. Skitrening (barmark 
frem til snøforholdene) hver tirsdag, få deltagere. Koordinasjon og styrke. 
Ønsker deltagere i alle aldre.  
Trim: Vinterkonkurranse langs skiløypene. Åpent 1. januar til 1. mai. Åpent for 
påmelding nå. Premiering til den med mest poeng. Gjesteboka – registrering. 
Allidretten er i gang for de minste trinnene på skolen, og barna i b.hagen. Har 
arrangert teamsprint i september. I underkant av 50 deltagere. Fikk arrangert et 
flott arrangement med de restriksjonene som var. Henning største klubb. Deltok 
på Henningsommer. Deltok på den virtuelle utgaven av St.Olavsloppet.  
BA: vanlige dugnader gjennomført. Skal legges nytt tak og byttes gulv på 
Klubbhuset.  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Gruppeledere

Økonomi 
Saksopplysning: Kasserer orienterte om økonomien i hovedlaget, fotball- og 
skigruppa. På grunn av covid-19 så er inntekter i forbindelse med 
arrangementer redusert. Dette har ført til underskudd i både ski- og 
fotballgruppa. Hovedgruppen går også i minus, men dette skyldes i hovedsak 
at vi har brukt av de pengene som er avsatt til lysbelagt tursti.  

Balansen er sunn i hovedlaget og alle gruppene. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 

Vegard
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Evaluering av året som har gått 
Saksopplysning:  
Informasjon – savner en oversikt over hva som foregår i bygda, hvor kan man 
melde seg på, hvem kan være med, hvem kan kontaktes. Henningportalen 
ligger der, må være flink til å bruke den. Viktig å være tydelig på hva 
arrangementene inneholder.  
Større miljøstasjon på Poengtrøa; Fretex, pant osv. Har også kommet 
forespørsel fra hyttefolk om ikke idrettslaget kunne hatt en dunk for pant ved 
bommen På Vola.  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Alle

Årsmøte 
Saksopplysning:  
Må ha påmelding til møtet. Kan årsmøtet livestreemes? Årsmøtet blir satt til 
onsdag 10.02 18.00. Husk å legge ut innkalling 1 måned før. Saksdokument ut 
1 uke før.  
Lage en sak på Henningportalen, hvem i Hennig fortjenert litt heder og ære.  
Fordeling av oppgaver 
Lise og Lisa lager sak på Portalen.  

Vedtak: orienteringen tas til etterretning. 

Lisa

Eventuelt 
- Neste møte blir torsdag 28.01 klokken 20.00 
- Årsmeldingene skal være ferdige til 28.01. 

Alle
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