
Referat styremøte Kolbu KK 

 

Møtenummer: 10/2022 

Dato:  Tirsdag 18. oktober 

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     x 

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 Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep 

Økonomisk 
resultat 

-21974 327845 -79166 -148772 -198670 -33611 -22363 -46722 61791 

Antall 
grasrotandel 
mottakere
  

221 222 223 221 223 228 235 241 241 

Antall 
medlemmer 

740 759 764 773 776 780 791 798 800 

  

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 

63/22 Medlemsadministrasjon 

 Medlemsadministrasjon må ligge i økonomiutvalget - Egen person, følge opp mot grupper. Styre 
kontroll funksjon.  

 Midlertidig og langsiktig rutiner: Line legger inn medlemmer som mangler i hht loddliste. Ragnhild 
legges inn med funksjon i Klubbadmin slik at hun får tilgang på medlemsregisteret. 

 Oppfølging av gjennomført fakturering: Legge regneark på utestående på Teams. Per Øyvind og Line 
og oppdatere.  

Forslag til vedtakssak neste møte: Innkjøp av Teams for hele klubben Line sjekker hva vi får.  

64/22 UTVALGENE 

Sportsutvalg: 

 Referat 03.10 
 Innspill til styreseminar, ønske om en mer detaljert agenda. 
 Ønske om opplæring Teams og SOME – Styreseminar.  
 Årshjul, ligger under klubbdokumenter 

Infrastrukturutvalg: 

 Møte tirsdag 25.10. 

Økonomiutvalg:  

 Møte torsdag 27.10. 
 Status lotteri. Hvordan få inn resten av loddbøkene? Bruke Lagledere/kontaktpersoner.  

65/22 ANLEGG 

Sette datoer for høstdugnader. 

 Lørdag 29.10 Dugnad Kolbu , Ta ned stilas, Ta ned uret, Flytte tomflasker til KK , Rydde mål, vaske ned 
hytta, stenge dommergarderobe,  Tømme kiosk, Jens Petter:  Ansvarlig , Evt forberede med 
Gudmund.  

 Onsdag 2 .11 Dugnad KK  (evt)  Rydde mål, Nett, Tømme kiosk, Søppelkasser, Pakke tomflasker. 
Ansvarlig: Trond evt. (Pål sjekker)  

Når dugnad spikret – publiseres offentlig (hjemmeside og facebook). 

Slettumsbakkene 

 Maren, Sjekke med kretsen.  
 Prøve å få klipt bakken i høst.  
 Line ringe med May Kristin, Arne Erik Buskum for tips.  

Rehabilitering Kolbu Hytta 

 Avventes til 2023. Spillemiddelsøknad er fornyet. 
 Råtevegg nordside pluss tak prioriteres i første omgang. 

 



Ny tribune Kolbu Stadion 

 50 Meter tribune – i 3 trinn. 1. seksjon med elementer bestilles nå og settes opp i høst. 2 siste 
seksjoner settes opp medio april (senest 1. mai). 

 Reklameskilt i bakant.  
 Degvold uteareal – Starte nå.  
 Line sjekker regler rundt MVA..  

Klatrevegg KK (vedtak) 

 Forslag til vedtak: Klatrevegg plukkes ned og elementer selges/doneres bort. 
 Utmelding Norges Klatreforbund - Årsmøtevedtak i mars.  

Container Bygg KK 

 Ny reklamasjon pga. avflassing. Reklame Totenbanken. Mål og bestilles. Line.  
 

67/23  Utleie klubbhytter og anlegg (vedtak) 

 Leie av klubbhytter (1200,-) har ikke vært endret siden 2007 - på tide med justering pga høye 
strømpriser og mye arbeid.  
Forslag til Vedtak: Utleie 2000  
 

 Skal vi si nei til utleie av Kolbu hytta i vinter ikke i bruk til annet – veldig dyrt å varme opp for utleie 
samt komplikasjoner rundt vask.  
Forslag til vedtak: Ikke utleie av Kolbu hytta mellom 15. oktober og 15. april 
 

 Utleie av hytte og anlegg til treningsleir fotball (sommer) og ski (vinter) 
Forslag til vedtak 1: 1 overnatting 300,- per person, 2 overnattinger 500,- per person, 3 
overnattinger 700,- per person. 
Forslag til vedtak 2: Utleie til treningsleir fotball fra 15. juni til 15. september 

Info må legges ut på hjemmesiden. 

67/23 Spillemiddelsøknader 

 Hvor skal ansvaret for søking og oppfølging av disse ligge. (Utsettes til neste møte)  

Eventuelt 

- Allidrett: Niyyan Hassan 25.03.2018 - Hvordan integrere, hvilke muligheter.  (Ring Link og 
Idrettskretsen)  

- Møte med Senior utvalg  
- Kostnad Kolbu KK sang. (utsatt) 
- Trener attest og politiattester (utsatt) 
- Hyttekomite – nye medlemmer. Møte med valgkomite neste møte. 


