
 

  
  Generalsponsor 

Referat Hovedstyremøte 
Tirsdag 31.01.2023 kl.19.00 i Bestaståvå 

Inviterte: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Harald Ulriksen Rygg, Torgeir 
Erfjord, Gry Lea Knutsen, Viktor Andersson Henrik Underhaug & Einar Auestad (referent) 

Meldt forfall; Toini Underhaug 

01/23 Godkjenning av innkalling og referat 

• Innkalling - godkjent 

• Referat fra hovedstyremøte 13.12.2022 - godkjent 
 
02/23 Økonomi 
o 1. gjennomgang regnskap 2022 – opplysninger om negativt resultat. 
o Status og innspill til budsjett 2023 – alle gruppene har levert. Sammensatt budsjett 
presenteres neste styremøte. 
o Styret ba adm om å ta opp med regnskapsfører at resultatrapporter for den enkelte 
måned må oversendes i tide. 

 
03/23 Orientering ishall og evnt opprettelse av særidrettslag 
- Styreleder orienterte om dialog med hockey om muligheter for å stifte særidrettslag som 

kan gå inn som leietaker. Styret var positive til å gå videre med prosessen, og ballen 
ligger nå hos Nye Loen AS som utleier. 

- Styret ber om rask avklaring slik at saken kan fremmes for årsmøtet.  
 
 

04/23 Avtale om bruksrett for Nye Loen AS tinglyses. 
- Styret vedtok å gi fullmakt til styreleder og daglig leder (Einar Auestad) til å signere 

avtalen. 

 
05/23 Oppdatere bestemmelser for lagdugnad & lagsponsing 2023 
- Sendes ut vedlegg m/referat for formell godkjenning neste styremøte 

 
06/23 Sak fra frivillig – medlemskontingent 
- Diskusjon om hvorvidt trenere skal betale medlemskontingent. 
- Styret vedtok å innstille på samme praksis fortsatt, dvs. krav om betaling.   

 

 
07/23 Sak fra Barneidrettsansvarlig 
- Behov for opprydding i praksis og retningslinjer for barneidrett i de ulike idrettene.  
- Styret ønsker en årlig gjennomgang av sportsplanene til de ulike gruppene for 

godkjenning. 
- Barneidrettsansvarlig for å få dette presentert og behandlet i styret.  
 
08/23 Eventuelt 

• Årsmøte flyttes til torsdag 30.03.23 Kl. 19:30 

• Saker for årsmøte, valgkomite trenger 3 nye – styret sitt mandat å finne 

• Nabovarsel – Det protokollføres at nabovarsel fra Ivar Salte ble signert 17.01.23, etter 
at Hovedstyret godkjente da de fikk dette til gjennomgang på mail. 

 

 


