
 

  
 

 

 

Referat fra hovedstyremøte tirsdag 24.august 2021 kl. 190 
Til stede: Silje Askvik, Trond Knutsen, Stian Skarbøvik, Kris Georgsen, Toini Underhaug og Gry 
Lea Knutsen. Forfall: Bjarne Bekkeheien og Viktor Andersson 

 
36/21 Godkjenning av referat og innkalling 

• Referat godkjent med merknad om Umbro. Det ble tatt opp 
spørsmål om behandling av sak 31/21 i styremøtet den 22. juni 
2021. Etterskrift: På bakgrunn av e-post korrespondanse i 
etterkant av møtet er det enighet om at styret fattet vedtak om 
valg av Umbro som ny utstyrsleverandør i møtet den 22. juni 
2021. 

• Innkalling. Merknad sak 26 og 27 behandles som sak 27, både 
pga to saker er nummeret som sak 26. 

 
37/21 Økonomi 

• Likiviteten er god. 
• Refusjon på lønn for spillere i karantene. 

 
38/21 Markedssjefstillingen 

• Einar Auestad har fått tilbud og vurdere dette. Dette holdes 
konfidensiel inntil videre. 

• Einar kjenner godt til idrett fra tidligere stillinger, og har 
bakgrunn som markedssjef i Sandnes ULF. Han får gode skussmål 
fra både referanser, samt fra sponsorer.  

39/21      Trenererklæring  og Retningslinjer for samarbeid i NIL  
• Styret vedtok at retningslinjene fra NIF om trakassering, vold, 

mobbing etc skal følges av NIL. Dette vil lette arbeidet ved 
bekymringsmeldinger etc, da klubben får klare retningslinjer å 
forholde seg til. 

• Trenererklæringen er huskeregler for trener/oppmenn om 
hvordan vi behandler hverandre. Alle trenere/ oppmenn skal 
signere dette, og gruppene er selv ansvarlige for å sørge for å få 
disse signert og tilbakelevert.  

• Det skal tydeliggjøres på nettsiden hvor det skal varsles om 
trakassering. 

• Kampanjen #Snakkomdet er godkjent av styre. Utarbeidet 
sammen med Magabyte og Jæren Sparebank. Gjennomføres 
høsten 2021. 

• Retingslinjer for sammarfeid i NIL oppfordrer til at gruppene 
snakkersammen på tverrs av idretter. 

• Vi vil at barna skal holde på med flere idretter 
• Løse konflikter på laveste nivå. AU kan/ skal bidra i vanskelige 

saker. 
 



 

  
 

 

 

40/21 Kampanjen #tilbaketilidrettenKka 

• Kampanjen fra NIF er rettet mot rekruttering. 

• Målet er å få til en åpen dag på anlegget sendere i høst, 
dersom det finnes tid/ rom for det ift corona situasjonen 
samt ift allerede planlagte arrangement. 

• Tas opp på neste styremøte 21. sept.  

41/21 Ståvå 
• Styret vedtok oppgradering av Ståvå til ca 80 000 kr. 

42/21 Fibgreen Kampanje 
• Kickes som planlagt i gang i uke 37 med utlevering. 
• 75 % av inntektene skal gå til gruppene og 25 % til 

administasjonen. 
• 5 stk pr husstand. 

 
 

  


