
Referat styremøte Kolbu KK 

 

Møtenummer: 8/2022 

Dato:  Torsdag 18. august 

Kl:               20.00  - Oppstartstidspunkt.  

Sted:   KK-plassen møterom 

  

Innkalt       Møtt 

Styreleder:   Pål Andreas Hoel    x 

Nestleder:   Line E. Thirud     x 

Sportslig leder:   Ole Bjørn Sveum    x 

Barneidrettsleder:  Sølvi Jakobsen 

Økonomi leder:   Per-Øyvind Bonkerud     x 

Anleggs leder:   Jens Petter Ødegård    x 

Ungdomsrepresentanter:  Elin Hveding Bergum og Caroline Prøven 

Varamedlem:   Ane Dyste Dewisme 

 

Status Tall: 

 JAN FEB MARS APRIL MAI JUN JUL AUG 

Økonomisk 
resultat 

-21974 327845 -79166 -148772 -198670 -33611 22363  

Antall 
grasrotandel 
mottakere
  

221 222 223 221 223 228 236  

Antall 
medlemmer 

740 759 764 773 776 780 791  

  

Som vedtatt: 

- Kun saker som oppført som vedtakssaker som vedtas på styremøter.  
- Nye forslag til vedtak føres på kommende møte som vedtakssak, midlertidig retningslinjer.  
- Eventuelt-saker meldes senest ved konstituering av møtet.  

 



Sakliste 
Saksliste på TEAMS  
Alle legger inn saker i innkallingen til møtet som ligger i Teams. 
Gjennomgang av oppgaver i Teams 
 
45/22  ANLEGG  
 
Slettums bakkene  (Gave a-media 100.000) 
Kontakte Gudmund Nygård/Geir Ulven for å være prosjektansvarlige. 
Involvere Hilde ifht. Søknaden. 
 
Rehabilitering av Kolbu Hytta 
Kontakte Martin Ringerud/Ada/Håvard om byggekomite (Jens P). 
Følge opp spillemiddelsøknad. 
 
Ny tribune Kolbu stadion – status (gave DNB-stiftelsen 200.000) 
Bygges enkel tribune i betong iht. Søknad sendt DNB-stiftelsen. 
Jens P har dialog med Degvold, oppstart høst 2022. 
Midlertidig tribune kan tas ned etter hjemmekamp 28.08. 
 
Kiosk og speakerbu KK 
Pål kontakter Terje om å skjære hull og sette inn ventiler i kontainer. 
 
46/22 Økonomirutiner (vedtak) 
Vedtak: Utarbeide Økonomihåndbok som skal følges av hele idrettslaget. Levende dokument 2-3 mnd der vi 
fyller inn.  
 
47/22 Nye skiløypekart på åsen - (bygda?) 
Løypelaget ønsker å sette opp nye skilt med oppdaterte skiløyper, ny logo og vippsmerke. Det er snakk om 15 
skilt til 720,- pr stk. pluss 450,- for å starte opp jobben (Profilhuset).  
Nytt vippsnr – Per Ø. 
I tillegg løypekart ved Kolbuplassen og Kolbuskole over løypene i bygda. 
Utfordrer også på retningsskilt i enkelte kryss. 
 
48/22 Styreseminar 
Planlegge en dag for styreseminar i høst. Forslag om 2 slike seminarer i året. Tema bestemmes på styremøtet i 
forkant av seminaret. 
Forslag: 12. Nov 09:00-12:00. 
Hovedstyre + Sportsutvalg for utarbeidelse av klubbdokumenter. 
Ole B kaller inn. 
 
49/22 Kreftkampen 26.08 
Status gjennomgått. 
 
50/22 Frivillighetskveld 
Status gjennomgått. 
 
51/22 Bestilling av supporterartikler 
Utsolgt for skjerf etter NM kampen og nye bør bestilles, skal vi i tillegg bestille andre supporterartikkler? 
Hva og hvor mye? Caps/Lue/Turkopp/Buff. 
Få tilbud på pop-up telt. 
Ole B sjekker med Profilgrafisk. 
 
 
 
 
 



52/22  Rent IL / Antidoping (vedtak) - Utsettes til styreseminar 
Bedt av NSF om å gjennomføre sertifisering pga landslagsløpere: Forside | Rent idrettslag 
Arrangement – hva kreves. Erfaringer fra arrangement.  
 
Forslag til vedtak: 
Sette ned arbeidsgruppe og vedta sertifisering Rent IL. 
 
53/22 Lotteri  
Line holder tak og organiserer ei gruppe. 
Ansvar gevinster. 
Ansvar administrere grupper og utdeling av bøker.   
 
54/22 Medlemsadministrasjon – utsettes til neste møte 
-Viktighet  
-Midlertidig og langsiktig rutiner  
-Oppfølging av gjennomført fakturering 
 
Eventuelt 

- Overføre penger for treningsleir 4. div i vår 
- Evaluering NM-kamp. Evalueringsdokument foreligger 
- Utvalgsmøter følges opp 
- Trenerattest og politiattest  - Sportsutvalgsmøte 
- Felles styremøte  - løst med seminar 
- Hytte kiosk gruppe følges opp 
- Allidrett. Sportsutvalg: hvem tar ansvar - Sølvi/Ida/Ane oppstart etter høstferien 

 

 


