
Referat styremøte Kolbu KK 

 

Møtenummer: 7/2022 

Dato:  Tirsdag 21. juni 

Kl:               20.00  - Oppstartstidspunkt.  

Sted:   KK-plassen møterom 

  

Innkalt      Møtt  

Styreleder:   Pål Andreas Hoel    x 

Nestleder:   Line E. Thirud 

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    

Antall 

grasrotandel 

mottakere

  

221 222 223 221 223    

Antall 

medlemmer 

740 759 764 773 776    

  

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.  

 



Saksliste 

Saksliste på TEAMS  
Alle legger inn saker i innkallingen til møtet som ligger i Teams. 
Foreløpig innkalling på mail. 

Gjennomgang av oppgaver i Teams 

Status  
Opprettet: Skille mellom lovpålagte aktiviteter og andre gjøremål. Gi aktivitet til ansvarlig og kvitter ut når 
ferdig. 

36/22  Ny tribune Kolbu stadion – status 

Provisorisk tribune blir tatt ned sommer 2022. Status arbeid med ny tribune. Jens Petter, Ole Bjørn, Per-Øyvind 
informerer.  

Jens Petter tar kontakt med Degvold Uteareal angående løsning innenfor vedtatt ramme. Ønske om å 
forberede for seter. Siste seriekamp 4.div 28.08 på Kolbuplassen. Kan midlertidig stillas stå oppe til da? 
Byggestart 1. september. 

37/22 Kiosk og grupper – innbetalinger 

Kostnader og inntekter på kiosksalg skal det tilfalle hovedlaget? 

Alt av kiosksalg og sponsorinntekter skal gå til hovedlaget. Viktig å informere alle om at kioskdugnader er 
klubbdugnader uavhengig av gruppetilhørighet. 

Angående budsjett: Inntekter budsjetteres på hovedlaget. Utgifter settes opp av gruppene/ utvalgene men 
godkjennes av hovedstyret 

38/22 Dugnadslister – kiosk og vasking av hytter 

Listene tar ikke hensyn til alle familier som legger ned mange timer på andre oppgaver for idrettslaget. 

Listeansvarlig må prøve å ta hensyn til at trenere ikke bli satt opp når det står på som mest i sin aktivitet. 
Listene må kvalitetssikres av styret eller gruppene før de publiseres. 

39/22 Retningslinjer ved reise og overnatting (vedtak) 

Det er lovpålagt at idrettslaget har vedtatt retningslinjer ved reise og overnatting i idrettslagets regi. Forslag til 
vedtak vedlagt. 

Retningslinjer ved reise og overnatting Kolbu KK 

Vedtatt. Ole Bjørn legger ut på hjemmeside 

40/22 Orientering fra møte i Sportsutvalget 8.6.2022 

Ole Bjørn orienterer 

Møtet inneholdt litt om organisering, arbeid om sportsplan, alle undergrupper skal jobbe med sine sportsplan. 

Saker til sportsplan er blant annet: Hvor mange treninger pr uke pr idrett i årstrinnene. 

Håndball mangler leder. Det viktigste er at håndballen blir driftet. Men før sesongstart må håndballgruppa 
med trener konstituere seg enten med leder eller fordele oppgaver seg i mellom. Det viktigste er at tilbudet til 
ungene er som før. 

41/22 Orientering fra møte i Infrastrukturutvalget 9.6.2022 

https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/22275/Eerf3HNrHDFPjDHvQoOb4yYBE8ZpmQAqjPd2R95Wjk8k8Q?e=hTitPT


Pål orienterer 

Innkalling til løypekjørere, fotballbaner, hyttekomite. Varierende deltakelse. 

42/22 Avholde møte i Økonomi- og markedsutvalget 

Utvalgsleder Per-Øyvind. Etablerer og kaller inn gruppe i august. 

43/22 Økonomirutiner  

Hvem godkjenner aktivitetsavgift for de ulike lagene, må sees i sammenheng?  Skal klubben ha en enhetlig 
profil på dette.  

Diskusjon rundt aktivitetsavgifter på fotball senior. Avgiftene må sees i sammenheng med hverandre, 
eksempelvis 4.div kontra damelag. 
Forslag til vedtak: Vi får oversikt over fjorårets avgifter og økonomiutvalget lager et forslag som godkjennes av 
styret. Videre arbeid er at aktivitetsavgifter vedtas i forbindelse med budsjettarbeid og publiseres offentlig. 

44/22 Krafttak mot kreft – fotballkamp på KK 26. august. Kolbu Allstars – Vålerenga ‘97 

Forespørsel fra Geir Langedrag. Ønsker at denne kampen spilles på KK. Vi må stille med dugnadsmannskap ift. 
Arrangementet. Pål orienterer. 

Forslag: Ole Bjørn spør om a-lag herrer kan være dugnadsmannskap. Ole Bjørn hører med Helge. 
Forslag om dugnadsfest etter kampen. Pål hører med Langedrag og eventuelt foredrag Kjetil Andre Aamodt. 

 

Eventuelt 

- TotenTroll ønsker å låne EMIT utstyr til NM på totenåsen. De har mye eget, lånt mye fra Gjøvik 
Skiklubb men trenger å låne litt til. Kolbu KK har fått låne utstyr av TotenTroll ved behov og kjøpt 
utstyr igjennom dem til gunstig pris tildigere. TotenTroll har høy kompetanse på bruk så utstyret blir 
tatt godt vare på. Kan TotenTroll låne ustyr gjelder helgen 12-14 August.  
OK 

- Info: Mottatt 30 000 gavesøknad Totenbanken. Søkt om midler til oppgraderingene gjort på 
Kolbuhytta. 
Brukt på diverse utstyr på Kolbuhytta i forkant av Vålerenga-kampen. 

- Fotball senior ønsker evalueringsmøte etter Vålerenga kampen. 

Evalueringsmøte kan komme i regi av arrangementskomite. Styret ønsker endelig regnskap og en 
rapport med solgte billetter, alle inntekter generelt, antall på dugnad, hva slags publisitet har vi fått, 
andre positive effekter. 


