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Styremøte 08 2020-21 

Henning IL   

   Styremøte nr. 08 – 2020-21  

I tillegg til styret, kommer Trond Iversen og Fritjof Rannem med en orientering om planene på Henningvola. 

Sakliste 
1. Godkjenning av innkalling nr 8/ 2020-21 

2. Godkjenning av referat fra siste møte 

3. Gapahuk Henningvola 

4. Oppmerksomhet til Leksdal IL 

5. Revidert avtale Steinkjer Skidrift AS 

6. Nytt fra gruppene  

7. Status oppussing av klubbhus 

8. Økonomi 

9. Planlegging årsmøte 

10. Eventuelt 

     

Dato: 2021-01-28 Sted: Teams Tid: Kl. 20.00 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 

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 
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Pkt.: Sak: Ansvar:

Godkjenning av innkalling nr. 8. 2020-2021 
Saksopplysning: Sendt inn teamsinnkalling med en foreløpig saksliste.  
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

       
Lisa 

Godkjenning av siste referat 
Saksopplysning: referatet sendt ut på mail  
Vedtak: referatet godkjennes. 

Lisa

Gapahuk Henningvola 
Orientering fra Trond Iversen og Fridtjof Rannem. Anton Rikstad har kommet 
på banen for å få satt opp dette. Har hatt et møte med Fjellstyret og Anton, sett 
på et eksempel av en gapahuk. Det er blitt sendt inn en søknad til Statskog og 
fjellstyret på å sette opp to gapahuker, fire benker. Venter på svar enda. En 
gapahuk på Hollvollkrysset, den andre videre innover pensjonisten. Benkene er 
tenkt på Slettvola, Johannestjønna, Sellistein og Holmtjønna. Det vil komme 
noen kostnader på oppsett av dette. Det er søkt om sponsorpenger til dette via 
blant annet TrønderAvisa, Fylket (kulturtiltak). Kostnadene helt ferdig er 
20 000,- pr gapahuk, til benkene finnes det material, trenger kun å kjøpe inn 
beis til behandling samt skruer osv. Ca 50 000,- inklusive moms til sammen. 
Utstyr tenkt kjørt ut på vinteren. Henning IL kan også se på mulighetene for å 
skaffe efne sponsorer til prosjektet. Kan bli aktuelt med en dugnad for å sette 
opp benkene.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Trond Iversen 
og Fridtjof 
Rannem

Oppmerksomhet til Leksdal IL 
Saksopplysninger: Leksdal IL fyller 100 år i år. Dette skal markeres i mars.   
Vedtak: Henning IL kjøper en gave til Leksdal IL for ca 2000,- 

Lisa

Revidert avtale Steinkjer Skidrift AS 
Saksopplysninger: Lisa orienterer om den nye avtalen som ligger som forslag.  

Vedtak: Avtalen skidrift har med kommunen med tanke på vedlikehold må ligge 
ved som vedlegg. Løypekjørerene må involveres i utarbeidelsen av avtalen. 

Lisa
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Nytt fra gruppene og oppussing klubbhuset 
Saksopplysning:  
Trim: Henningvola Tour De ski – mange deltagere. Over 170 påmeldte, ca. 50 
er barn. Allidrett for de minste på skolen, ungdommer som styrer disse 
gruppene. Fredagstrim går som vanlig. Ikke vært noen nye møter nå siden i 
høst. Har hatt kontakt på messanger ved behov.  
Fotball: Forespørsel om samarbeidsavtale, Steinkjeralliansen. Henning IL 
fotballgruppa har ikke tatt stilling til dette enda. Mangler litt informasjon om hva 
som forventes av klubbene som skal delta.  
Ski: Er i gang med skilek og skitrening. Ser mange fra Henning som er med på 
skitrening nå. Første karusellrenn er gjennomført. Over 50 unger som deltok. 
Delte løypa i tre deler for å kunne holde avstand. Kveldsmat har blitt servert 
ute, suppe. Har tre karusellrenn til som skal gjennomføres denne sesongen.  
BA: Oppstart på å bytte tak på Klubbhuset i nærmeste framtid. Ønsker å bytte 
ytterdører samtidig som taket på klubbhuset blir tatt.   
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Stina Musum får mandat til å gjøre 
avtale om at ytterdørene på Klubbhuset kan skiftes.  

Gruppeledere

Økonomi 
Saksopplysning: regnskap sendt til revisjon. Klubben har ikke søkt om 
kompensasjon pga. Covid-19. Klubben har en stabil økonomi, tross at det har 
vært et år med mindre aktivitet og lite arrangement.  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Vegard

Planlegging årsmøte 10. feb 
Saksopplysning: 3. februar skal dokumentene være ute. Ligger godt an med å 
få ferdig dokumentene. Dokumentene som er ferdig legges ut fortløpende, 
Vegard tar ansvar for dette. 
Lise og Lisa legger ut tekst på Henningportalen om det å gjøre stas på noen i 
bygda vår.  
Lise tar kontakt med Henningevents for eventuell streeming av årsmøtet. Om 
det ikke blir streeming, vil det bli avholdt teamsmøte.  
Rose til de som går ut av styrene. Oversikt må sendes i forkant slik at det kan 
bestilles.  

Vedtak: Henning IL kan kjøpe inn en enkel oppmerksomhet i forbindelse med 
nominasjon av noen som fortjener litt ekstra stas i bygda. 

Lisa

Eventuelt 

- Neste møte 
- Orientering fra Trond Iversen og Fridtjof Rannem.  

Informasjonstavle på Rognåsvollen. Ligger langs blåløypa, rett før 
Langvatne. Kommer tilbake med mer informasjon om dette  
Har fått godkjent fem broer fra Statsskog. Skal begynne med dette i 
vinter.  
Har ryddet opp etter Tipåtopp.  
Har begynt å skrive rett info som skal inn på Henningportalen.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Alle
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