
 

  
 

 

 

 

Referat fra hovedstyremøte tirsdag 19. oktober 2021 kl. 20.30 
Til stede: Silje Askvik (referent), Trond Knutsen, Stian Skarbøvik, Kris Georgsen, Bjarne 
Bekkeheien og Gry Lea Knutsen. Tommy Kvia og Leif Jarle Vigre møtte ift sak om fotballhall/ 
utvidelse tribune hall Forfall: Viktor Andersson, Toini Underhaug. 

 
51/21 Godkjenning av referat og innkalling 

• En merknad sak 45/21 «Tilbake til Idretten»: Det ble ikke vedtatt 
i styremøte å ha åpen hall, men at dette var opp til gruppene, 
som i såfall organiserer dette selv. 

• Referat godkjent 
• Dagens styremøte er et forenklet styremøte pga høy belastning 

på administrasjon/klubb og få nye saker, ref mail fra styreleder 
14.10.2021. Arena-krav og fotballhall i utg.pkt eneste sak på 
dette møtet. 

 
52/21 Økonomi 

• Ingen gjennomgang av økonomi på dette møtet 
 
53/21 Orientering «Arena krav» og «Fotballhall» 

• Styret hadde innkalt repr. fra prosjektene for å få en status for 
arbeidene vedr. mulig utvidelse av tribune i håndballhallen i Nye 
Loen for å møte arenakravene i eliteserien samt oppføring av ny 
fotballhall. 

• Status Fotballhall: tegninger og planer er relativt klare, men 
gruppa mangler en konkret investeringsplan. Må også sjekke 
oppdatere kalkyler, påregnelig med prisøkning. De avventer ift 
markedssjef hvordan de kan gå videre med 
sponsorer/stiftelser/banker. 

• Status «Arena krav»: utbygging av tribune antas å ivareta alle 
krav for å få grønn lisens, men dette må kontrolleres og 
dokumenteres. . Investeringsplanen er klar. 

• Begge investeringer krever trolig mellomfinansiering på samlet 
opp mot 30 MNOK i minst 7-8 år.  

• Styret foreslår å lage et utvalg/styringsgruppe med formål å 
utrede begge investeringer under ett. Styringsgruppen skal ha 
representanter fra både fotball, håndball, styret til NIL samt Nye 
Loen. Gruppen skal få fullmakt fra styret til å saksbehandle 
prosjektene frem mot årsmøtet, både mht. 
kommune/bank/forbund m.v. Styringsgruppen skal i god tid før 
årsmøtet gi en innstilling til hovedstyret med svar på om det er 
mulighet for å realisere begge prosjekter samlet.   

• Målsetning om at styringsgruppen skal være klar ila neste uke 
(uke 43) og starte arbeidet umiddelbart. 



 

  
 

 

 

54/21      Andre saker  
• Daglig leder/ Toini er sykemeldt 50 %.  
• Orientering knyttet til administrasjon og foreslåtte endringer -  

oppfølging videre tas med daglig leder/ AU. Styret orienteres ved 
eventuelle forslag til forandringer. 

• NIL vil støtte bevaring av Pyttaskogen, men ikke ønskelig å 
arrangere underskriftskampanje under E-cup.   

 

  


