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

Referat styremøte Henning IL

Møtested: Klubbhuset
Dato: 07.10.21, kl 20:00 - 22:00

Sakliste

09/21: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: styret godkjenner innkalling og sakliste

10/21: Godkjenning av protokoll for forrige møte

Vedtak: styret godkjenner protokoll uten anmerkninger

11/21: Statusoppdateringer

a) Økonomi januar - september



Note: Fotballgruppa, Skigruppa, Trimgruppa og Henningsommer har egen økonomi - styrer
inntekter og utgifter selv. Hovedlaget inkluderer avdelingen Båbufjellet, Henningvola
skianlegg/skihytte, Poengtrøa anlegg/klubbhuset, Servicekjøring og Åpen skihytte
Henningvola.





kommentarer:
- penger fra Minnefond, hvordan skal disse brukes
- Gave til sosiale aktiviteter: kommer fra hytteeierforeningen. Hvordan skal disse

brukes?
- Øke inntektene til poengtrøa gjennom sponsorinntekter.
- Vi trenger noen som kan yte kjærlighet til de ulike byggene våre.

b) Status fotballgruppa
Lag i 2021: G6/J6 - Jon Sokrates Kolset og Rudi Selbo. G7/J7 - Sondre Fosmo, Lars Eirik
Oksås, Morten Mathisen og Vegard Forbord. J8 - Ingrid Barkhald, Anders Arntzen, Odd
Reidar Austmo og Lise Storstad Aas. G9 - Roger Berg, Magnus Bomo Berg, Sigrid Hoseth
og Vegard Forbord. J12 - Per Christian Rannem og Roger Berg.

Barnefotballkvelder: Var mye aktivitet mai-juni og august-september.



Fremover:
- avslutninger: variere hvordan lagene avslutter, pizza i klubbhuset, tur til Lerkendal

osv.
- tilrettelegge for vintertrening: G9 har tatt over trengingstiden til Sparbu G9, vil

etterhvert gå over til Cageballhallen i vinter og ha treninger én gang i uka.
- dugnad på banen,
- samling for trenere/lagledere og planlegging for 2022.

c) Status skigruppa
Kolbjørn Baadshaug blir trener i vinter. Starter treningene i november.
Undersøke med Kolbjørn hvilken type trening og for hvem (aldersgruppe).

Dugnad: det skulle vært ryddet opp benker, gå over med ryddesag? Dugnad fredag 15. okt.

Fremover: søkt om Sparebank 1 SMN Teamsprint i desember (5.12) og T-A Skisprint i mars
(3. helga).

d) Status trimgruppa
- Lag på St. Olavs-loppet (digital utgave). Voldsomt engasjement med deltagelse fra

22 stk.
- Gjennomført møte 15. juni.
- Bidro på Henningsommer.
- Gjennomført Henning-trimmen med nesten 100 deltagere. Over 5000 registrerte

turer. Premiering kommer.
- Allidrett starter opp etter høstferien, mangler trenere enda. Skulle gjerne kursa

aktivitetsledere.
- Dame- og gubbetrening er i gang.
- Tverridrettslig aktivitetshelg.
- Fredagstrimmen trimmer hver fredag.
- Skal arrangere Henningvola Tour de Ski til vinteren.

e) Status bygg og anlegg: Poengtrøa
Dugnad:

- Vurdere om man skal sette opp lys rundt banen?
- Klipping av gress rundt skothyllbanen?

- Robotene klarer ikke å klippe et større område enn de gjør nå, skal de klippe
et større område, må vi kjøpe en robotklipper til.

- Vi lager en ny plan for neste år med en egen klipper for det aktuelle området.
- Se på muligheten for å sette opp en ny 3’er-bane ved skotthyllbanene.

f) Status bygg og anlegg: Henningvola
Dugnad: fredag 15.10 kl. 17.00 - brøytestikker på fjellvegen.

Odd Reidar undersøker pris på blåseisolering av taket på Skihytta.



g) Status ressursgruppa
Informasjon fra Trond:

- 1 utbedret og 1 ny bru i gul løype.
- 2 nye bruer i blå løype.
- stien i lysløypa må oppgraderes.
- nytt skilt på Bulleråsen.
- det søkes om ny bru ved Bulleråsen
- nytt skilt ved Skeisåsen.
- nytt skilt ved Rognåsen kommer til våren.
- Gapahukene har fått navn; Kvikklunsjen og Båbua.
- Opprusting av konkurranseløypene.
- Må forlenge ei bru i pensjonisten.
- Hærverk på skilt.
- Maling av to vegger på Gammelbua + en vegg på utstyrsbua (der snowboard og

sånn er).

Styret takker for super informasjon fra Trond og jobben ressursgruppa gjør.

h) Pågående prosjekter: bygging gapahuker Henningvola
De er ferdig bygd, penger fra sponsorer har kommet inn og vi anser prosjektet som avsluttet.

i) Pågående sak: revidert avtale Steinkjer Skidrift
Steinkjer skidrift har ennå ikke hatt møter i nytt styre i 2021.
Vi ønsker å få inn vedlikehold av utstyr inn i avtalen, bedre rammevilkår for kjørerne våre.
Steinkjer kommune sponser en 80% stilling som skal kjøre løypemaskin, Henning IL må
kjempe for at dette kommer Henningvola til gode.

j) Status Bulleråskomiteen
Når blir Bulleråsrennet i 2022?
Per Ole undersøker med Ole Andreas om det er søkt for Bulleråsrennet.

k) Henning Lev Vel
“Ny” organisasjon i Henning.

- en paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger i bygda.
- Stiftelsesmøte i går, 06.10.21.
- Formål: koordinere og jobbe for det beste for alle lag og foreninger.
- Første året er representanter for alle lag og foreninger som har lyst, innvalgt i styret.
- Koordinere aktiviteter mellom lag og foreninger, ønske om økt samarbeid, bedre

informasjonsflyt.
- Drifte Henningsommer.
- Første arrangement: Senterpartiets sentralstyremøte i oktober. Her skal all aktiviteten

i Henning presenteres.
- Skal arrangeres en mulighetskveld for hele Henning-samfunnet. Her oppfordres alle i

styret til å delta.
- På sikt er det ønske om å arrangere større arrangementer for alle i

Henning-samfunnet.



l) SP på besøk i Henning 25. oktober
Gruppelederen for Senterpartiet har tatt kontakt. De er på frierferd og ønsker å bli kjent med
det som skjer utenfor sentrum. Henning flerbrukshus, ikke Henning sambrukshus. En positiv
framsnakking av arrangementer og aktiviteter, presentere det vi får til. En egen gruppe
jobber med programmet for dette besøket.

12/21: Turrenn Mokk - Henningvola - påska 2022
Saken gjelder: Henning IL har fått lov til å kjøre to scooterturer mellom Mokk og Henning pr
år (i forbindelse med et arrangement). Dette gir oss mulighet til å arrangere et turrenn.
Lengden er ca 25-30 km. Ambulerende kiosk på feks Schiefloefurua.

Arrangere en felles tur, ikke et skirenn. Fellesbuss opp til Mokk, foredrag ved Schiefloefurua
og folk går i samla tropp tilbake til Vola. Bredde - folkehelse - glede. Afterski på
Henningvola?

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

Vedtak: Vi jobber for å få til dette. Torgeir tar ansvar fra styret og spør om Trond vil være
med i komiteen.

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

Kristin Rannem
referent


