
INNKALLING STYREMØTE HENNING IL

Dato: 24.08.2022 Deltakere: Tilstede Ikke tilstede
Tid: 2000 - 2200 Leder Per-Ole Austmo x
Sted: Klubbhuset 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
Leder fotball Silje-Adelaide Austmo x
Leder trim Anne Storsve Lund x
Ressursgruppa Trond Iversen x

Sak: Behandlet: Ansvarlig/frist:
15/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: godkjent

Per-Ole

16/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (23.03)

Vedtak: godkjent uten merknader

Per-Ole

17/22 Faste saker

a) Økonomi jan - 31. juli

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.

Åpen skihytte gir et foreløpig overskudd på kr 16172 og alle gruppene får kr 5 390.

Oppsummert: vi er et idrettslag med en sunn økonomi.

b) Status fotballgruppa

Fotballag sesongen 2022:

G9 + G10 (14 spillere, en ny)

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

G7+G8 (5 +8 spillere, felles treningsgruppe, to spilleformer)

J/G6 (10 spillere)

Fotballstyret tar kontakt med fotballstyret på Sparbu for overgang for J9.

Dopapirdugnad gjennomført. Treningsavgift satt til 500 kr.



Det har vært utfordring med gressklipping på grunn av våte forhold. Mangler en lader til

en robotgressklipper som det jobbes med.

Vi trenger flere dommere og fotballgruppa er i kontakt med Sparbu for å gjennomføre

dommerkurs.

Tor Olav må kontaktes for spyling av rør (drenering). Odd Reidar tar kontakt.

c) Status skigruppa

Skal gjennomføre oppstartsmøte ila september. Trener er uklart. Kolbjørn har flyttet. Mulig

vi må løse det med foreldreressurser: Vegard, Roger, Per-Ole, Torgeir, Lars Erik.

Gjennomført dugnad.

d) Status trimgruppa

● Bagabu har booka onsdag og revy på torsdag:

○ Allidrett på mandag og tirsdag før jul og mandag og onsdag etter jul.

■ 1. og 2.: sammen

■ 3. trinn

■ barnehagebarna

● Bandyforbundet har tatt kontakt og ønsker å bidra opp mot allidrett.

○ Vegard har kontaktinfo.

● St.Olavs-loppet er gjennomført.

● Henningtrimmen: god aktivitet. Mange turer i gjennomsnitt.

● Mandagstrimmen

● Har vært i kontakt med Eivind Elnan for å få mer informasjon rundt

friidrettsaktiviteter. De ser på en måte å inkludere bygdene rundt.

e) Status bygg og anlegg: Poengtrøa

Det er montert kodelåser (2 av 5).

Det er gjennomført dugnad med raking og rydding av garasje.

Det skal skiftes utekran på klubbhuset. Morten fikser.

Lage en arbeidsgruppe som kan ha ekstra omsorg for klubbhuset. Silje følger opp.

Vi har fått pålegg fra El-tilsynet om å utbedre noen småting. Per-Ole følger opp.

f) Status bygg og anlegg: Henningvola

Forslag om et sitteområde rundt/ved siden av skihytta av et sted.

Vegard har satt inn nye skruer på utemøblene på Henningvola.

Dugnad gjennomført. Har fått rettet opp bua, men fortsatt behov for noen timer med

ryddsag.

Det har kommet forslag om hoppbakke. Dette er en pågående diskusjon og man ser på

mulighetene.

Det er behov for ny komfyr og ny innredning. Det må settes ned en arbeidsgruppe som ser

på dette.



Det er behov for brøytstikkedugnad.

g) Status ressursgruppa

Ny gapahuk ved kuleløypa er på plass.

h) Status Steinkjer skidrift

Årsmøte siden sist. Gjenvalg av styret. Ingen andre møter.

j) Status Bulleråskomiteen

..

k) Status turrenn Mokk - Henningvola påske 2023

Søknad om å kjøre 2023, 2024 og 2025 er søkt.

l) Status e-sport

Ikke vært noen aktivitet siden sist.

m) Status “Silverklubb”

Status?

n) Ny skilt-sponsor

By Brug - Trond har ordnet.

Det må plukkes ned skilt som ikke blir betalt for.

o) Dialog med Fjellstyret

- Alle aktørene med aktivitet på Henningvola burde møtes i et felles dialogforum

for å snakke sammen

- punkter til diskusjon:

- Det blir en stolpe for hver båt. Båtene må betale for “sin” stolpe. Andre

båter blir fjernet.

- Kommunen sier at de ikke har noe med kjøring, så lenge det er greit for

grunneieren. Derfor må det dialog med reineiere og Statskog.

- Ståle Berg ønsker å ha et prosjekt for å få større fisk i Henningvatnet.

p)

18/22 Henningvola - frisbeegolf og skihopp

Frisbeegolf:

- skal vi vurdere og se på muligheten for å ha frisbeegolf på Henningvola?

- dette kan være et samarbeid med frisbeegolfklubben

Fordeler: Fjellveien blir mer brukt og man kan også ha frisbeegolf på vinteren.

Ulemper: Kan komme i konflikt med annen aktivitet.

Vedtak: Vi tar kontakt med Truls Sormul for å høre om befaring. Per-Ole og Vegard følger

opp.

Per-Ole



Møteplan
(for
hovedstyret)

17.10 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 vedlikeholdsplanen.

- Alle gruppene bør ta opp og se på hvilke folk som finns og om noen kan tenke seg å gjøre noe. Vi skal legge

en plan for 2023.

Vedlikeholdsplan

Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre? Frist

Skitrekkbua må vatres Dugnad Høsten

Elektrisk anlegg skitrekkbu må gåes over Petter Joakim Heistad Høsten

Maling av skihytta Fridtjof

Ny infotavle ved skihytta Fjellstyret


