
INNKALLING STYREMØTE HENNING IL

Dato: 21.03.2022 Deltakere: Tilstede Ikke tilstede
Tid: 2000 - 2200 Leder Per-Ole Austmo x
Sted: Bagabuloftet Kasserer Vegard Forbord x

Sekretær Kristin Rannem x
Styremedlem Randi Nilsen x
Styremedlem Odd Reidar Austmo x
Styremedlem Trine Axelberg x
1. vara Judith Marie Moen x
2. vara Stina Musum x
Leder ski Vegard Forbord x
Styremedlem ski Lars Erik Susegg x
Styremedlem ski Ida Kristin Dahlø Stølan x
Styremedlem ski Anne Kathrine Bilstad

Storstad
x

Leder fotball Silje-Adelaide Austmo x
Styremedlem
fotball

Jon Sokrates Kolset x

Styremedlem
fotball

Jøran Dahl x

Styremedlem
fotball

Sondre Fosmo x

Leder trim Anne Storsve Lund x
Styremedlem trim Veronica Bjørnes Lie x
Styremedlem trim Elise Martine Hesby x
Styremedlem trim Silje Morken Forbord x
Ressursgruppa Trond Iversen x

Sak: Behandlet: Ansvarlig/frist:
Bli-kjent-runde

- presentasjon av alle møtedeltakerne

- Organisasjonsstruktur i Henning IL

- Henning Lev Vel

Per-Ole

08/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

- to stk har ikke mottatt  innkalling

Vedtak: godkjent

Per-Ole

09/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (20.01)

Vedtak: godkjent uten merknader

Per-Ole

10/22 Statusoppdateringer

a) Økonomi jan - 12. mars

Per-Ole/Vegard









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

Fotballag sesongen 2022:

G9 + G10 (13 spillere, felles treningsgruppe, to spilleformer, to lag, trenere på plass)

J9 + J8/7 (5+8 spillere, felles treningsgruppe, to spilleformer, to lag, trenere på plass?)

G7+G8 (5 +8 spillere, felles treningsgruppe, to spilleformer, to lag, trenere på plass)

J/G6 (14? spillere, to trenere på plass)

Det nye styret skal ha møte førstkommende søndag for å legge planen for våren.

c) Status skigruppa

TA-sprint 20. mars, fantastisk arrangement og mange gode frivillige.

3 karusellrenn gjennomført. Litt mindre oppmøte på nr 2, men tok seg opp på nr 3.

Siste karusellrenn 22. mars med klubbmesterskap.

d) Status trimgruppa

Allidrett for barnehagebarn og 2015- og 2016-kullet, med godt oppmøte.

Herretrim hver mandag, litt varierende oppmøte på dametrim. Fredagstrimmen.

Volleyball hver onsdag, fra 10 år og oppover.

Planlegger St.Olavs-loppet.

Tour de Ski: mindre turer, men like mange som er med.

Oppstart for Henningtrimmen 1. mai.

Er i dialog med Sparbu om å samorganisere terrengløp.

e) Status bygg og anlegg: Poengtrøa

Det er skiftet tak og dører. Det er kjøpt inn kodelåser som ikke er montert enda.

Det er kjøpt inn noen nye fotballmål.

En del små-prosjekter som burde vært sett på.



f) Status bygg og anlegg: Henningvola

Forslag: ny platting med amfi utenfor skihytta, ned mot skitrekket.

Dugnadsvask på skihytta: Kristin ordner.

g) Status ressursgruppa

Befaring på Henningvola i morgen sammen med Anton Rikstad. Han skal ordne en ny

gapahuk.

Brua over Døla som går til Slettvola er nå tatt bort, siden den kollapset. Skal kome ny bru.

Er i kontakt med kommunen om grøfting.

Har planer om å kjøre inn mer materiale til bruer.

Skitrekkbua har et behov for å vatres opp.

h) Status Steinkjer skidrift

Ikke vært noen aktivitet siden sist.

j) Status Bulleråskomiteen

Gjennomført 13. mars med ca. 400 deltakere.

k) Status turrenn Mokk - Henningvola påske 2022

Alt er klarert og klart for lørdag 9. april. Må få på plass påmelding.

l) Status e-sport

Ikke vært noen aktivitet siden sist.

m) Status “Silverklubb”

Noen er forespurt og de skal ha et møte for å snakke om hva dette kan være.

11/22 Vedlikeholdsplan bygninger og anlegg

Hva ønsker vi å gjøre? Når må/bør/skal det gjøres? Hvem skal gjøre det?

Planen kan inneholde det som må skje hvert eneste år, det som bare trengs å gjøres en

gang osv.

Alle gruppene må komme med en konkret tilbakemelding på hva de ønsker å gjøre til neste

møte.

Trimgruppa ønsker hjelp til skilting av trimposter.

Per-Ole

12/22 Jakker til folk med styreverv.

Alle med styreverv i Henning IL skal få Henning IL-jakke. Den kan hentes ut på Malmo.
Møteplan
(for
hovedstyret)

01.06, kl 20.00-22.00: Henning klubbhus
24.08. kl 20.00-22.00: Henning klubbhus
23.11. kl 20.00-22.00: Henning klubbhus
11.01. kl 20.00-22.00: Henning klubbhus

Vegard

Saker til behandling på neste møte:



- tilbakemelding fra gruppene om prosjekter til vedlikehodsplanen.


