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

Referat styremøte Henning IL

Møtested: Klubbhuset
Dato: 09.12.21, 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 - november

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.







Minnegaver på skihytta:
- oppgradere lys og møbler på skihytta.
- En sofa?
- Kjøpe en ordentlig komfyr?
- Ei ny bu nederst i skitrekket?

Gaver for sosiale aktiviteter:
- få tak i frivillige som kanskje kunne brukt disse midlene til noe?

Oppsummert: det går godt i laget og det skal være et lavtersketilbud å være med på trening,
uansett i hvilken form.

b) Status fotballgruppa
Har:

- Gjennomført avslutninger for fleste lag. Noen på bowling, noen på Lerkendal og noen
på klubbhuset.

- Gjennomført avslutningssamling med trener og lagledere
- Gjennomført klubbkveld for felles bestilling klær.

Nå:
- G9 trener i cageballhallen ukentlig i hele vinter. Har fått sponsorer og klubbavtale,

som ikke gjør det så dyrt.

Fremover:
- Lag 2022:

- G6/J6 (f. 2016): oppstart april/mai. Trenere: Vegard Forbord?, Sondre
Fosmo? Benjamin? Flere?

- G7/G8 (f. 2015 og 2014): oppstart april/mai: Trenere: Rudi Selbo, Jon
Sokrates Kolset og Vegard Forbord

- J7/J8 (f. 2015 og 2014): oppstart april/mai: Trenere: Morten Mathiesen?, Lars
Eirik Oksås?, Sondre Fosmo?

- G9/G10 (f. 2013 og 2012): Trenere: Roger Berg, Vegard Forbord, Sigrid
Hoseth

- J9/J10 (f. 2013 og 2012): Trenere: Ingrid Barkhald?, Anders Arntzen?, Lise
Storstad Aas?

- Damelag?
- Herrelag? Bygdeserie med 7’er?

c) Status skigruppa
Har:

- Gjennomført Sparebank 1 SMN Teamsprint med 79 deltagere. Ski
- Har fått støtte fra Steinkjer Idrettsråd til skismurning og kveldsmat.
- Gjennomført klubbkveld for felles bestilling klær.

Nå:
- Forbereder skileikstart januar 2022

- Ida Kristine Stølan skal organisere kveldsmat
- Anne Kathrine organiserer skileik.



- Skitreninger har startet.
- Legger ut info om dugnad åpen skihytte
- Samarbeid med Sparbu

Fremover:
- Skileik og skitreninger som tidligere før covid.
- Kolbjørn Baadshaug trener for skitreningen
- Knut Baadshaug smører
- Karusellrenn
- Skitrening for voksne, vi ser på dette.

d) Status trimgruppa

- Skal arrangere Henningvola Tour de Ski har startet.
- Dame- og herretrim har startet.

e) Status bygg og anlegg: Poengtrøa

- Det vaskes to ganger i måneden. Skal vi gå ned til en gang i mnd? Stina sjekker med
vasker.

f) Status bygg og anlegg: Henningvola
Gjennomført: Dugnad: fredag 15.10 kl. 17.00 - brøytestikker på fjellvegen.
Skal: Odd Reidar undersøker pris på blåseisolering av taket på Skihytta.

g) Status ressursgruppa
Avtale med Statskog angående bru over Bulderåsbekken er nå undertegnet.
Materiale til ev ny Ti På Topp er skaffet til veie.
Skriver på historien til Skeisvollen/Skeiseteren, men lite informasjon å finne.

i) Status Steinkjer Skidrift
Steinkjer skidrift har hatt et styremøte i 2021 og gjennomført arbeidsmøte med løypekjørerne
på Henningvola.

- Kommunal ressurs (80%) kan benyttes på Vola. Torje og Eivind koordinerer dette.
- Rulle (bak scooteren) er bestilt og kommer i før medio desember
- Veldig positiv stemning!

j) Status Bulleråskomiteen
Det er søkt om og det blir 13. mars.

k) Status Henning Lev Vel
Det blir koordineringsmøte i januar.
Skal man se på treningstider, aktiviteter osv. Se på fellesaktiviter.
Henning kirke er 150 år neste år, kan man gjøre noe det?
Helseminister i hver ei grend, Randi Nilsen er leder for helseministeriet.

l) Status Turrenn Mokk - Henningvola - påska 2022



Fra forrige møte: 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.

Torgeir oppdaterer status på neste møte.

m) Jubileumsfest i Leksdal idrettslag:
130 personer tilstede. Startet kl 19.30 og var ferdig kl 23.40 med maten. Sodd ble servert og
kake til dessert.
Historien til Leksdal IL ble oppsummert svært detaljert. Henning IL kjøpte bålpanne, det
hadde også to andre idrettsalg. PEr Ole utfordret de på å få til Lyngvol-løpet neste år.

n) Samarbeidssamtaler med Ogndal IL
Per-Ole har snakket med Ogndal IL som skal starte opp E-sportgruppe og vi skal holde en
dialog med de fremover på hvordan dette kan organiseres/samarbeide om.

Møtekalender 2021/22
20. januar 2022 kl 20-22: Styremøte 4 med mat og bindende påmelding. Vi inviterer
løypekjørerne og ressursgruppa.
17. februar 2022 kl 20-22: Årsmøte Henning IL

Referent: Kristin Rannem


