
 

  
 

 

 

 
 
 
Innkalling til hovedstyremøte tirsdag 20.08.2019 kl 1900 
 
Til stede: Bjarne Bekkeheien, Silje Askvik, Jon Ingar Mæland, Kris Georgsen, Martin Oddsen,  

    Magne Mæland (for Trond Knutsen), Jonas Edland, Helene Bjørnsen (referent) 
 

Forfall: Rune Haaland 

 
 

             
31/19 Godkjenning av innkalling og referat 

 Godkjent uten merknader 
 

32/19 Nytt fra administrasjon  

 Nytt fra Nye Loen jfr investeringer og prosjekter 
o Rehabilitering av øvre kunstgressbane starter i uke 35 
o Montering av nytt vant er i gang – det jobbes mye dugnad i 

ishallen, både i garderober og med vant og bane 
o Ny parkeringsplass ved Kulturtorget er snart ferdig 

 Leieavtale med Nye Loen as skal reforhandles – styreleder Nye Loen as, 
styreleder NIL og daglig leder NIL avtaler møte. I ny leieavtale vil 
leiesatser justeres i henhold til nye investeringer.  

33/19 Økonomi 

 Økonomirapportene for juni og juli gjennomgått og kommentert. 
Sponsorinntekter ligger foreløpig noe bak budsjett.  

 

34/19 Markedsarbeid/sponsorinntekter 

 Status v/Jon Ingar og Jonas 
o Mange positive sponsorer, en del eksisterende sponsorer har økt 

sitt sponsorat. 
o Det jobbes aktivt for å nå årets sponsorbudsjett 

 

 Markedsgruppa jobber videre med potensielle nye sponsorer.  

 35/19 Barneidrett og barneidrettsbestemmelser  

 Alle gruppene har fokus på barneidrett og barneidrettsbestemmelsene. 

 Det er utarbeidet ulike interne retningslinjer, det bør lages et felles 
dokument som gjelder for hele idrettslaget.  

 Gjeldende handlingsplan og langtidsplan bør integreres i dette 
dokumentet. 

 Det bør innkalles til felles trener- og oppmannmøte på tvers av gruppene, 
der tema er barneidrett og suksessfaktorer for å holde på flest mulig 
lengst mulig.  



 

  
 

 

 

Vedtak: Daglig leder får ansvar for å innhente opplysninger fra gruppene og 
starte arbeidet med et felles dokument for hele idrettslaget. Gruppene og 
hovedstyret jobber videre med dette, og det innkalles til felles møte når 
dokumentet er klart.  

 

36/19 Kort statusrapport fra gruppene 

 Fotball –  
o Alt vel i fotballgruppa. Rolig periode. 
o  Arbeidet med fotballbanene starter i løpet av få uker.  

 Håndball  
o Nærmer seg seriestart. Alle trenere er på plass og treningstider er 

fordelt.  
o Inngått samarbeid med Varhaug IL på senior damer.  

 Ishockey  
o Mye dugnad i forbindelse med oppgraderinger i ishallen.  
o Ny trener på plass, ikke lønnet trener i denne omgang. 

 

37/19 Eventuelt 

 Ønske om styrekurs i regi av Rogaland idrettskrets for de styremedlemmene 
som ikke har dette fra før. Helene sender en henvendelse til Hå idrettsråd for 
å sjekke om flere klubber kan være interessert i å delta på et slikt kurs.  

 

 


