
 

  
 

 

 

REFERAT fra Hovedstyremøte 
Tirsdag 18.10.2022 kl.19.00 i Bestaståvå, Nye Loen 

Deltakere: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Harald Ulriksen Rygg, Torgeir Erfjord, Gry 
Lea Knutsen, Henrik Underhaug, Viktor Andersson & Einar Auestad & Toini Underhaug 

 

47/22 Godkjenning av innkalling og referat 

• Innkalling - Godkjent 

• Referat fra hovedstyremøte 20.09.2022 - Godkjent 

48/22 Runden rundt bordet – noe nytt å melde fra gruppene? 

• Ishockey – Hu informerte om at kostnader til maling av is er bekreftet, og at det vil arbeides med 
sponsorer/støtte til isdrift 

• Barneidrettsansvarlig – kort orientering om fellesmøter + gjennomgangsmøter med gruppene 
 
49/22 NAV – forskuttering av sykepenger deltidsansatte  

• Forslag fra administrasjonen om at NIL kun forskutterer sykepenger til heltidsansatte, fortrinnsvis 
de som er ansatt i administrasjonen. Foreslår at dette gjelder fra 01.01.2023 
Styret besluttet at saken undersøkes nærmere med andre klubber og NTH. Må også 
vurderes juridisk. Vedtak avventes. 

50/22 Lagdugnad/Lagsponsing – 75% til laget og 25% til klubben v/ Administrasjonen 

• Forslag fra administrasjonen om at eksisterende fordeling på 75% til lag og 25% til klubb 
videreføres, og at dette skal gjelde uavhengig av beløpsstørrelse for dugnad/lagsponsing. Den 
siste endringen foreslås gjeldende fra 01.01.2023 
- Styret fattet vedtak i samsvar med forslag fra adm. Enstemmig vedtatt 

 
51/22 Siste nytt fra adm v/ Einar  

• Siste nytt fra administrasjonen inkl. kort info om årets fellesdugnad 

• Siste status fra arbeid i SU Ishockey 
 
52/22 Økonomi 

• Orientering økonomirapport september. Gjennomgang av rapport og mulighet til å stille spørsmål. 
EA bemerket at det mangler en fakturering av avtalt beløp hockeygruppa som følge av drift av 
ishall sommer 2022. 

• Orientering om sak vedrørende utbetalt covid-støtte. 

• EA presenterte førtsteutkast for estimerte strømkostnader is/avfukter for 2023, skal bearbeides 
og revideres. 

• Budsjettering 2023 – oppstart i november- Forslag til tidsplan med frister sendes ut i forkant av 
neste styremøte til gruppeledere og økonomilederne 

53/22 Eventuelt 

• Antidoping i forkant av styremøte 22.11 – gruppelederne bes møte kl. 17:00-18:30, innkalling 
kjem 

• Venners Vennersfest planlegges på nyåret – hver gruppe stiller med en ressurs i festkomitee 
sammen med HC. Adm kaller inn til oppstartsmøte. Endelig dato for festen kjem snarlig. 

 
 

• Neste hovedstyremøte tirsdag 22.november kl.19:00 

• Siste hovedstyremøte før jul - Tirsdag 13.12. kl. 18:00-20:30 – outhouse - invitasjon kjem 


