
Per-Ole Austmo (leder)
Torgeir Borgan (nestleder) - forfall
Kristin Rannem (sekretær)
Vegard Forbord (kasserer)
Odd Reidar Austmo (bygg og anlegg)
Randi Engan Nilsen (styremedlem)
Odd Jostein Aalberg (1. vara - frivillig oppmøte)
Stina Musum (2. vara - frivillig oppmøte)
Ellen Wekre (trim)
Benjamin Skjærvik (fotball)
Ann Siri Fjær Kvam (ski) - forfall

Innkalling styremøte Henning IL

Møtested: Digitalt - lenke: meet.google.com/jje-cedp-cuo
Dato: 23.03.21, kl 20:30 - 21:30

Sakliste

01/21: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: styret godkjenner innkalling og sakliste, med tillegg ny sak: nye covid 19
retningslinjer og videre aktivitet fremover.

02/21: Godkjenning av protokoll for forrige møte

Vedtak: styret godkjenner protokoll uten anmerkninger

03/21: Konstituering av nytt styre

Vedtak:
Nestleder: Torgeir Borgan
Sekretær: Kristin Rannem
Politiattestansvarlig: Vegard Forbord
Barneidrettsansvarlig: Randi Nilsen
Utsending til Steinkjer skidrift: Vegard Forbord

04/21: Statusoppdateringer

a) Økonomi hovedlaget

Januar-februar 2021 Januar-februar 2020

Inntekter 126 332 47 707

http://meet.google.com/jje-cedp-cuo


Utgifter 65 603 108 210

Resultat 60 729 -60 503

Bankkonto 1 102 458 1 000 298

b) Økonomi fotball

Januar-februar 2021 Januar-februar 2020

Inntekter 10 000 10 000

Utgifter 9 404 38 413

Resultat 596 -28 413

Bankkonto 117 499 90 136

c) Økonomi ski

Januar-februar 2021 Januar-februar 2020

Inntekter 10 547 5 290

Utgifter 6 956 10 219

Resultat 3 591 -4 929

Bankkonto 193 840 219 076

d) Økonomi trim

Januar-februar 2021 Januar-februar 2020

Inntekter

Utgifter

Resultat

Bankkonto

Trimgruppa har ikke konstituert seg enda, så vi avventer status til neste møte. Det ser bra ut.

f) Status fotballgruppa
To lag som trener: J12 og G9. J12 trener inne på samfunnshuset, mens G9 trener hver uke i
cageballhallen.



Barnefotballkvelder: I år som i fjor blir det BFK. Vegard representerer Henning IL i
barnefotballutvalget som forvalter BFK i sone Innherred Nord.

g) Status skigruppa
Skitrening/skileik: Det har vært mellom 40-60 barn på Henningvola hver tirsdag. Har
gjennomført to karusellrenn med stort oppmøte. Har hatt fokus på godt smittevern og
smittesporing.

TA-skisprint: TA-sprinten ble avholdt 20. mars med over 50 utøvere. Stort sett positive
tilbakemeldinger.

Klubbmesterskap gjennomført. Kolbjørn Baadshaug og Leonora Wekre ble klubbmestere.

h) Status trimgruppa
Allidrett for 1. og 2. trinn har gått som normalt gjennom vinteren, med to ungdommer (Celine
og Leonora) som trenere/aktivitetsledere. Avslutter sesongen til påske. Damer og herrer har
trent uorganisert (ute).
Fredagstrim omtrent som vanlig - trener ute med god avstand, fast gruppe på ca 10 stk.
Har terminfestet tomannsstafett/terrengløp på Henningvola 27. august.

Henningvola Tour de Ski: 184 deltakere (av disse er det litt over 60 barn). Mange ivrige
poengsankere. Anne Storsve Lund dyktig pådriver for å gjøre tilbudet kjent og oppdaterer
jevnlig ståa i tetkampen. Hun har også vært flink til å søke sponsorer og jobber nå med å
skaffe premier til deltakerne på HTdS. Avsluttes 1. mai.

i) Status bygg og anlegg: Poengtrøa
Oppussing klubbhuset: ferdig med taket på klubbhuset nå. To nye ytterdører kommer
etterhvert.

Dugnad: får vi til det med dagens covid-regler? Kan dette være et silver-club-oppdrag?

j) Status bygg og anlegg: Henningvola
Innkjøp snøscooter: Den gamle scooteren har havarert og Henning IL har kjøpt inn ny
snøscooter for kr 88000 inkl mva.

Ovn er skiftet i speaker-bua.

Maling uthus: Fridtjof leder oppdraget, så lenge det blir kjøpt inn maling.

Dugnad utvask etter vinteren. Dette er det tenkt på.

k) Status ressursgruppa
Informasjon fra Trond og Fridtjof:

Utkjøring av utstyr til de to gapahukene. Har fått foreløpig sponset kr 45 000 til dette
prosjektet: Nordenfjelske Bykreditt Stiftelse og Trønder-Avisa.



Dette ga også annonsetilgang gratis som vi håper Hovedlaget benytter seg av, kanskje til
Henning-Mokk-turen?

Holder på med utkjøring av materialer for brubygging til våren.

Har utarbeidet et forslag på informasjonsskilt om plassen Bulleråsen som er til godkjenning
hos Leksdal IL.

Reparasjon av trappa som ligger ved Fossbekken (den som ble brukt i Ti På Topp).

Utkjøring av stolper grunnet påkjørsler.

Kontrollmåling av Bulleråstrasen og flytting av kilometerskilt.

l) Pågående prosjekter: bygging gapahuker Henningvola
Navnsetting av gapahuker, Morten har sagt han kan sponse et skilt om noen kommer på
navn. Navnekonkurranse? Styret delegerer navnsettinga tilbake til ressursgruppa. Vi kan
kjapt godkjenne endelig navnsetting.

Tre bålpanner er sponset av Sparebank1, Kjenne du Båbufjellet og … . En til hver gapahuk
og en ny foran skihytta.

m) Pågående sak: revidert avtale Steinkjer Skidrift
Det er Årsmøte i Steinkjer Skidrift i april. Utsending fra styret blir Vegard Forbord.

n) Status Bulleråskomiteen
Bulleråsrennet er gjennomført. Ca. 400 har deltatt i fire puljer etter gjeldende
covid-reglement. Det kunne kanskje vært flere deltakere om praktisk gjennomføring hadde
vært bedre kommunisert.

05/21: Endringer rollen til kasserer
Saken gjelder: De siste årene har hovedlaget, fotball og ski benyttet et økonomisystem som
heter Tripletex. Systemet brukes for å føre regnskap og sende faktura. Hovedlaget, fotball og
ski har benyttet hvert sitt system for få følge organisasjonsplanen sin organisering.

Kasserer ønsker å se på muligheten for å samkjøre Tripletex for gruppene og inkludere trim.
Den største fordelen er at Henning IL kan benytte EHF, KID, automatisk bankavstemming,
felles kundebase, motta fakturaer på EHF for alle gruppene og all betaling vil skje via
økonomisystemet. Det vil lette arbeidet for kasserer veldig.

Motargumentet er at dette systemet gjør kasserer-rollen mer personavhengig. Samtidig er
det mulig å endre igjen ved overgang til ny kasserer.

Vedtak: Styret i HIL ønsker samkjøre økonomien i gruppene med hovedlaget i et felles
økonomisystem. Gruppene har fremdeles egne bankkontoer og er ansvarlige for sin egen
økonomi, men regnskap og betalinger gjøres via hovedlaget.

06/21: Turrenn Mokk - Henningvola - påska 2021



Saken gjelder: Henning IL har fått lov til å kjøre to scooterturer mellom Mokk og Henning pr
år. Dette gir oss mulighet til å arrangere et turrenn. Lengden er ca 25-30 km. Ambulerende
kiosk på feks Schiefloefurua.

Hvis dette er interessant så bør det settes ned en komite som jobber med dette. Forslag på
ressursgruppa + noen fra styret.

Etter nye nasjonale tiltak 23.03.20 ser det ut til at det er vanskelig å gjennomføre dette.

Vedtak: Styret vedtar å ikke arrangere dette i år, men om vær og føre tilltater det, kan det
kjøres opp scooterspor.

07/21: Status begreninger ifm covid-19

Det har kommet nye regler og anbefalinger fra regjeringen i dag, 23.03.21. Dette har
betydning for oss.

- det blir forbudt med innendørs arrangementer for voksne, men barn kan trene
sammen. Dette betyr at all barneaktivitet kan gå som normalt, men allidretten
avsluttes nå til påske. Fotball og volleyball kan fortsette sine treninger som normalt.

- De nye reglene betyr at vi må stenge skihytta for resten av sesongen.

Vedtak: Skihytta stenger for sesongen, allidretten avsluttes som normalt til påske og fotball
og volleyball kan fortsette sine innendørs treninger.

08/21: Møtekalender 2021/22
19. august kl 20-22: Styremøte 2
9. desember kl 20-22: Styremøte 3
20. januar 2022 kl 20-22: Styremøte 4
17. februar 2022 kl 20-22: Årsmøte Henning IL

Info til gruppene
Gruppene må melde inn medlemmer til Bygg og Anlegg.

- Fra ski: Roald?
- Fra trim:
- Fra fotball:

Leder ønsker ikke å være med i gruppenes messenger-grupper, men tar gjerne i mot
orientering når planer er lagt og status underveis.

Kristin Rannem
referent


