Protokoll, styremøte i Kongsvinger Idrettslag
Tid:
Sted:

18. februar 2021 kl. 20.00
Peisestuen, Gjemselund

Meldt forfall:

Henning O. Kjøk, Johan Sjøberg, Martin NOrstrøm

AGENDA
Sak 01/21:

Økonomi
Regnskap for 2020 viser 114.000 i underskudd, dette på grunn av ettergitt husleie og
ikke fakturert medlemskontingent som følge av Covid-19. Det er 311.000 på konto.
Jannicke Mykkestue sender brev til leder i KIL Ski ang. ev. avsetning av beløp til
møbelkjøp i skihytten. Mette Haarr har kontaktet KIL Ski tidligere ang. dette, men
ikke hørt noe.
Mette Haarr kommer ikke inn på barneidrettens tidligere konti. Jannicke Mykkestue
kontakter Martin Skogrand ang. dette, og ber ham hjelpe Mette videre.
Vedtak: Styret tok regnskap for 2020 til etterretning.

Sak 02/21:

Oppfølging av fadderordning, hvordan er ståa ift. Covid-19.
Styremedlemmene har god oversikt over hva som foregår i «sine lag», og de møter
på styremøter for å informere og veilede.
Det har vært noen utfordringer ift. trening for KIL Turn som måtte flytte ut av Holthallen pga. massevaksinering. Kommunen har stilt andre treningslokaler til rådighet
for å komme idretten i møte, og Kongsvinger Idrettsråd har vært i dialog med
kommunen og idrettslagene som har blitt berørt av dette. Resultatet har blitt bra, og
alle berørte har fått alternative treningslokaler.
Vedtak: Styret vil fortsette å følge opp lagene under KIL-paraplyen fortløpende.

Sak 03/21:

KlubbAdmin: Rydding i medlemslister og fakturering via KlubbAdmin.
Det kreves fra NIF at alle idrettslag registrerer medlemmer og fakturerer via
KlubbAdmin. Vi har kun et fåtall antall medlemmer direkte tilknyttet hovedlaget.
Vedtak: Martin Norstrøm bistår med fakturering, Jannicke Mykkestue rydder i
medlemsregisteret.
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Sak 04/21:

Domsak hos et av våre idrettslag
Et av våre idrettslag har hatt en politisak gående mot en av sine trenere (forelegg for
overtredelse av straffelovens § 305 for i ord eller handling ha utvist seksuell
krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær eller overfor barn under 16 år).
Dom i saken har falt, og forelegget er vedtatt.
Hovedlaget har mottatt varsling om straffesak fra Politiet, med anbefaling om at vi
videreformidler opplysninger om straffesaken, slik at vi kan utføre virksomheten på
en forsvarlig måte.
Vedtak: Styret tar brevet til etterretning, og sender informasjon til styrelederne i
lagene våre samt daglig ledere.

Sak 05/21:

Møte med lederne/daglig ledere i lagene. Diverse informasjon ifm. årsmøte,
medlemsregistrering etc.
På grunn av restriksjoner ifm. Covid-19 så fikk vi ikke avholdt vårt planlagte møte
med lederne i idrettslagene før jul. Vi planlegger derfor et nytt møte snarest. Dette
for å informere om lover, fakturering, bistand ift. årsmøter samt høre om hvordan
Corona har påvirket de enkelte idrettslagene når det gjelder frafall.
Kari Isnes kontakter egnet lokale for å se når vi kan ha mulighet til å avholde et møte.

Sak 06/21:

Sak 07/21:

Årsmøte 2020, forberedelser.
- Årsmøte i Kongsvinger Idrettslag planlegges til 29.4. Jannicke Mykkestue legger
ut informasjon på hjemmesiden.
- Følgende styremedlemmer er på valg:
o Jannicke Mykkestue (leder), ønsker gjenvalg
o Kari Isnes (medlem), ønsker ikke gjenvalg
o Johan Sjøberg (medlem), du tar vel gjenvalg???
o Martin Norstrøm (varamedlem), du tar vel gjenvalg???
o Kent Inge Waaler (varamedlem), ønsker gjenvalg
o Hanna Rimfeldt (varamedlem kontrollutvalg)
o Tom Cato Vangen (leder, valgkomite)
o Martin Skogrand ( varamedlem, valgkomite)
o Reidun Slettum (medlem, valgkomite)
-

Henning O. Kjøk (nestleder) er ikke på valg i år, men ønsker å trekke seg. Kent
Inge Waaler er villig til å rykke opp som styremedlem ut 2021. Vi trenger da å få
inn et nytt varamedlem. Hvis Martin Norstrøm også er interessert i å bli ordinært
medlem, er det ok for Kent Inge Waaler. Kari Isnes ønsker ikke å være
varamedlem, dette ble diskutert på styremøtet.

-

Johan Sjøberg kontakter idrettslagene for info om når de har planlagt å avholde
sine årsmøter. Fadderne møter på årsmøtene til sine respektive lag.

Idrettsting 2021.
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-

Lovendringsforslag fra Innlandet idrettskrets: https://bit.ly/3qDzcXH
Idrettstinget er planlagt avholdt siste helg i mai 2021.

Sak 08/21:

Hjemmeside, hvilken informasjon bør være tilgjengelig her.
Hjemmesiden er lagt over på ny plattform, Wordpress. Saken utsettes til neste
styremøte.

Sak 09/21:

Utgifter vedr. bruk av kjøkkenet, fordeling.
Det brukes en del penger på toalettpapir, søppelsekker, kjeler etc. på klubbhuset.
Dette har vært betalt av hovedlaget, men bør betales av de som bruker huset til
daglig. Det ble også påpekt at det ikke er vanlig at utleier står for slikt. De som bruker
huset mest er KIL Toppfotball og KIL Fotball.
Vedtak: Det utarbeides et forslag til fordeling (3-deling) av kostnader som
presenteres for KIL Toppfotball og KIL Fotball ut ifra en fornuftig fordelingsnøkkel. KIL
tar også en andel her.

Sak 10/21:

Gullmerket.
Hovedlaget foreslår Irene Svensrud. Kari Isnes har laget en begrunnelse som sendes
til gullmerkekomiteens leder.
Vedtak: Forslaget vedtatt enstemmig.

Sak 11/21:

Husleie, korrigering.
Jfr. sak 09/21 ser Frode Ek Skarnes på husleieavtalen, og muligheter for å inkludere
kostnader til forbruksmaterialer i husleien.

Sak 12/21:

Sette styremøtedatoer for våren 2021.
Neste styremøte blir 24.3. kl. 19.00. Ser på ytterligere datoer da.

Sak 13/21:

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
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