
Per-Ole Austmo (leder)
Torgeir Borgan (nestleder)
Kristin Rannem (sekretær)
Vegard Forbord (kasserer)
Odd Reidar Austmo (bygg og anlegg)
Randi Elisabeth Nilsen (styremedlem)
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 (ressursgruppa)
Fridtjof Rannem (ressursgruppa)
Torje Alstad (ressursgruppa/løypekjører)
Eivind Marius Haugan (løypekjører)

Referat styremøte Henning IL

Møtested: Klubbhuset
Dato: 20.01.22, kl 20:00 - 22:00

Sakliste

01/22: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: styret godkjenner innkalling og sakliste

02/22: Godkjenning av protokoll for forrige møte

Vedtak: styret godkjenner protokoll uten anmerkninger

03/22: Statusoppdateringer



a) Økonomi januar - desember

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.







b) Status fotballgruppa

G9/G10 trener i cageballhallen ukentlig i hele vinter. Har fått sponsorer og klubbavtale, som
ikke gjør det så dyrt.

c) Status skigruppa

Skitirsdag med trening og skileik er i gang. Stor aktivitet! Det har vært rundt 60 barn og unge
i aktivitet.

Kolbjørn og Knut gjør en utrolig innsats på smøring og trening. Løypekjørerne legger til rette
for perfekte forhold.

d) Status trimgruppa

- Er i gang med Henningvola Tour de Ski.



- Rundt 6o stk som er påmeldt i år.
- Startet opp 1. desember, men det var dårlig oppmøte.
- Skal prøve å få til et nytt arrangement og skape mer blest rundt det.
- Fredagstrimmen
- Allidrett for bhg-barn, Allidrett 1.-3. trinn.
- Volleyball 5.-7. trinn

e) Status bygg og anlegg: Poengtrøa

Kaldt og snø. Ble for sein til å ta ned nettene på fotballmålene før frosten.
Et do er ødelagt og Benjamin henter inn pris på utskifting av samtlige do.

f) Status bygg og anlegg: Henningvola

Skal: Odd Reidar undersøker pris på blåseisolering av taket på Skihytta.
Dette er mulig: 12- 15 000 for isolasjon + timepris.

g) Status ressursgruppa
- Nei til Blaasen ti på topp, men det er bestilt skilt til Blaasen og Bulleråsen.
- Avtale bru Bulleråsbekken sendt til arkivet - Vegard
- Anton Rikstad gir gratis gapahuk. Kuleløypa er aktuell plass. Statsskog er grunneier.

Anton hører med reindriftsnæring og grunneier.
- Forespørsel om å være reservearena for den nordiske juniorlandskampen neste

helg. Hvis det blir flytting må det skrives avtale.
- Skilt på Skeisetern er bestilt og kommer.
- Kolbjørn Baadshaug har skrevet en rapport om turstien på Henningvola.
- Skal få kjørt ut materiell og ordna et par bruer slik at løypekjørerne blir fornøyd.
- Løypekjørerne savner å få ferdig grøfting som ble starta på. Trond Iversen skal på

nytt ta kontakt med kommunen for befaring.
- Vedkappmaskina er kaputt, må ha ny.
- Skal fortsette maling til våren og se på to hjørnebord som har sprukket opp.
- Mulig å sette opp en plakat med frivillig VIPPS til Henning IL ved start pensjonisten

og i gapahuken. Det må være litt størrelse på plakaten.
- Hundeskit:

- Kjøpe inn leikespader med karabinkroker som vi henger ved pensjonisten,
slik at folk kan ta med seg for å hive ut hundeskit.

- Ta bilde av barnehagebarna som sier æsj?
- Bru over Døla mot Slettvola hvor en stålramme har knekt. Har behov for nye

impregnertstolper.

i) Status Steinkjer Skidrift
Rulle er på plass.
Opplever at det er god stemning og ting er på stell.
Løypekjørerne har ikke fått årskort på skistadion enda.

j) Status Bulleråskomiteen
13. mars og planlegges etter gammel stil, med ett renn og felles start.



k) Orientering Henning Lev Vel
Kort orientering om arbeidet som er gjort og gjøres i arbeidet med Lev Vel.

En ny paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger i bygda.
Hovedmandat er å koordinere aktiviteten i bygda og være et felles talerør overfor
kommunen.
Kåre Svepstad er leder, og alle lag og foreninger har representanter i Henning Lev vel.
Det arbeides med et felles årshjul og aktivitetskalender for Henning.

Har allerede hatt presentasjon for Senterpartiet om alt som Henning har å tilby. Skal ha
samme presentasjon for Høyre, FrP og Arbeiderpartiet.

Det har vært et møte mellom frivilligheten i bygdene rundt Steinkjer for å se på hvordan vi
kan samarbeide, hovedsakelig å gi politikerne og administrasjonen kunnskap om hva som
skjer i lokalsamfunnene.

Det planlegges en framtidskveld utpå våren.

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:
- inviterer ressursgruppa til et møte.

m) 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.
Per-Ole følger opp dette videre.

04/22: Infoskilt Skeiseteren
Saken: Ressursgruppa ønsker å sette opp et infoskilt ved Skei Seteren. Kostnaden er ca
1500 kr.

Vedtak: Henning IL dekker kostnaden på skilt til Skei-seteren.

05/22: Etablering av “Henning Silver Klubb”
Drøftingssak - skal vi gjennomføre en aktivitet og et forsøk på å iverksette en slik
klubb/aktivitet i regi av Henning IL ?



Med hensikt i det å kunne både organisert en sosial møteplass men og kanskje få gjort noe
dugnadsarbeid i bygda - på flere arenaer .

- en lavterskeltilbud med kaffedrikking hver gang
- kan være noen oppdrag som de kan gjøre
- kanskje skal det være foredrag noen ganger
- Skal det organiserer gjennom Henning IL eller Henning LevVel.
- Per-Ole har noen navn han kan utfordre til å sette i gang.

06/22: Valgkomite Arbeidet mot årsmøtet
- valgkomiteen arbeider og er i rute.

07/22: Årsmøte 2022
Forslag om kontingent på 200 kr for medlemmer og 750 for aktiv familie.

Møtekalender 2021/22
17. februar 2022 kl 20-22: Årsmøte Henning IL

Referent: Kristin Rannem


