
Referat styremøte Kolbu KK 

 

Møtenummer: 9/2022 

Dato:  Torsdag 22. september 

Kl:               20.00  - Oppstartstidspunkt.  

Sted:   Kolbu Idrettsplass 

  

Innkalt       Møtt 

Styreleder:   Pål Andreas Hoel    x 

Nestleder:   Line E. Thirud     x 

Sportslig leder:   Ole Bjørn Sveum    x 

Barneidrettsleder:  Sølvi Jakobsen     x 

Økonomi leder:   Per-Øyvind Bonkerud 

Anleggs leder:   Jens Petter Ødegård 

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 46722 

Antall 
grasrotandel 
mottakere
  

221 222 223 221 223 228 235 241 

Antall 
medlemmer 

740 759 764 773 776 780 791 798 

  

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 

54/22 Medlemsadministrasjon 

-Viktighet  
-Midlertidig og langsiktig rutiner  
-Oppfølging av gjennomført fakturering 

Utsettes på grunn av mangel på oppmøte. 

 

55/22 UTVALGENE 

Sportsutvalg: 

 Planlegges nytt møte. En tilbakemelding fra tidligere gjennomført møte med sportsutvalg er at det er 
vanskeligere å løfte opp saker til styret. Ole Bjørn tar drøftingen videre. 

Infrastrukturutvalg: 

 Nytt møte planlegges, Pål kaller inn. 

Økonomiutvalg: 

 Møte er gjennomført i regi av Per Øyvind. 

56/22 ANLEGG 

Slettumsbakkene 

 Høy prioritet, tildelte midler. Line tar kontakt med skikrets/ v hoppkoordinator for bidrag/rådføring til 
å videreutvikle bakken / behov. Forslag om å kontakte Lena/Valle for å bidra til å holde vegetasjon 
ned. 

Rehabilitering Kolbu Hytta 

 Avventer. Spillemiddelsøknad er fornyet. 

Ny tribune Kolbu Stadion 

 Per Øyvind får ansvar for å avklare endelig med Degvold uteareal om de vil ha jobben og når de ev 
kan utføre. Dersom dette er langt fram i tid, må det eventuelt revurderes i forhold til hvem som skal 
utføre.  

Kiosk og speakerbu KK 

 Line tar kontakt med Kjells Markiser for pris på solskjerming. Har bedt om utbetaling av spillemidler. 

Lys og vifter toaletter KK 

 Står ofte på lys. Vifte er ødelagt, elektriker er kontaktet. Huske å sette opp lapper på dører om å slå av 
lys etter seg. Ledning til ødelagt vifte er koblet fra. 

Klatrevegg KK 

 Ingen til å holde tak. Forsøk på å selge. Skyves til neste møte- vedtakssak.  



Høstdugnad på anleggene 

 Ole Bjørn tar ansvar for å sjekke når dette settes opp.  

57/22 Styreseminar 

Lørdag 12. Nov 09:00-12:00. KK-hytta. Ole Bjørn kaller inn styret og sportsutvalgene.  

58/22 Rent IL / Antidoping (vedtak) 

Forslag til vedtak: 
Sette ned arbeidsgruppe og vedta sertifisering Rent IL. 

Vedtatt. Utføres på Styreseminar vår 2023. 

59/22 Ledere utvalg fotball yngres og utvalg håndball 

Begge disse er pdd. Fungerende leder fotball yngres og håndball ønsker ikke å stille til valg i 2023. Valgkomite 
må tidlig på banen. 

- Gjennomføre møte med valgkomite i høst etter styreseminar. (30 november) 

60/22 Allidrett oppstart 

Oppstart etter høstferien. Innkalles til møte torsdag 29.sept kl 20.00. 

Eventuelt 

- Konto Europris - Pål tar tak 
- Kamera fotball senior - Pål sender mail om kjøp av kamera og stativ. Klubben betaler, med 

forutsetning om at det skal være tilgjengelig for alle lag. Kamerakjøp utsettes til vår 2023, da 
tilbud forutsatte tegning av abonnement. 


