Navn
Knut Erik
Valand
Alf Stein
Terje
Høyland
Lyder
Naglestad
Kjell Arild
Hornung
Arnhild
Hornung
Urevatn

Gruppe
Leder

19.04.16

Nestleder

x
x

x
x

X
X

Kasserer

x

x

X

x

Sekretær

x

x

X

x

Håndball

X

x

Jon Øivind
Evje
Åse Iren
Vasland
Harald
Leland
Knut Einar
Stedjan
Stein Åge
Fuglestveit
Karl
Kristian
Vårdal
Odd
Magne
Refsnes

Trim

X

Trine
Rasmussen
Bjørn Arild
Naglestad
Odd Terje
Bransdal

Kiosk

10.05.16

x

14.06.16

04.10.16

10.11.16

05.12.16

17.01.17

06.02.17

01.03.17

X

x

X

X

x

x

X

X

X

x
x

x
x

X
X

x

X

x

X

Trim

x
X

X

x

x

X

X

x

Treningsrom
Fotball

X

x

X

x

x

X

x

x

Ski

X

X

Ski

x

Ski

X

x

X

X

X

Valgnemnd

x
x

Valgnemnd

X

2; Møtereferat frå 2016
Hovedstyre 06.02.17
Innkalling til styremøte i gamle kommunestyresal tirsdag 17.01.17
Sak

Tema

Ansvar

53

Valgkomitéen orienterte om status. Trond Hamran stiller
til valg som nytt styremedlem med intensjon om å gå inn
som leder fra år to. Knut Erik fortsetter som leder et år til.
Lyder, Kjell Arild og Terje fortsetter to år til.

Hovedstyret

54

Kommentar til sak 49: Styret legger fram en sak til
årsmøtet hvor hovedstyre og gruppeledere og trenere
over 16 og samt uten godtgjørelse, får frikort til
treningsstudioet. Det legges opp i forslaget til en
prøveordning på ett år. De enkelte må da betale
depositum for nøkkelbrikke.

x

55

Knut Erik lager innkallingen snarest. Lyder sender ut
innkalling via min idrett, Knut Erik legger ut sak på
hjemmeside, Facebook, henger oppslag på butikken og
ballhallen. Innkalling sendes ut innen 8. februar med to
ukers frist for å melde inn saker, dvs. innen 22. februar.
Styremøte berammes til 28. februar. Fullstendig saksliste
med alle saksdokumenter må være klar og offentligjort
senest 8. mars.

56

Styret innvilger støtte på kr. 20.000,- til Naglestad
skisenter for kjøp av løypemaskin.

57

01.03.17; E-post med info må lagres på hjemmeområdet
for arkivering.
Godtgjørelse for 2016 til styret utbetales, jfr.
årsmøtevedtak sak 7.

58

Undergruppene må levere budsjett, årsmelding innen 22.
februar. Gruppelederne inviteres til å presentere budsjett
på styremøte 28. februar. Intensjon om å sende ut
årsregnskap til gruppelederne innen 18. februar.

59

Knut Erik orienterte om samtale med Karl Kristian
angående betalingsløsninger til kiosken. Styret bevilger
midler til innkjøp av nødvendig utstyr tilsvarende som på
Byremo Bedehus. Styret forutsetter at alt salg skal foregå
via ny betalingsløsning med iverksettelse samtidig med ny
avtale med kulturbygg. Det må foretas varetelling før
overgang til ny betalingsløsning.

60

Intersport Evje ønsker fortsatt gi rabatter til medlemmer
mot fremvisning av medlemskort. De ønsker å invitere til
åpen dag med spesialtilbud for medlemmer.

61

Sponsoravtalene på treningsdressene er utløpt. Styret
kontakter sponsorene med tilbud om avtaleforlengelse på
tre nye år.
01.03.17; Terje og Lyder henter inn avtaler med sponsorer.

Kjell Arild

Terje & Lyder

Hovedstyre 17.01.17
Innkalling til styremøte i gamle kommunestyresal tirsdag 17.01.17
Sak

Tema

Ansvar

48

Gjennomgang av referat fra forrige møte, med
oppfølgingspunkt.

Hovedstyret

49

Info fra gruppene
Håndballgruppa har økte kostnader som følge av høy
aktivitet. Spillerdrakter var budsjettert som en 2017
utgift, men ble en utgift som måtte tas i 2016. Arnhild
setter opp status over 2016 regnskapet sammen med
Lyder.

Arnhild

Håndballgruppa har fått kritikk og ekstra regninger på
renhold som følge av klisterbruk. Dette gjelder to lag, og
begge lag har avsatt tid etter trening til å vaske klister.
Det kan ha vært tilfeller hvor denne vaskingen ikke har
vært god nok. GIL beklager det inntrufne og de relaterte
lag er informert for å unngå denne problematikken
framover.
Fotballgruppa har avholdt grendeturnering i romjula.
Dette ble en suksess med godt oppmøte, og det legges
opp til å gjenta dette til neste år.
Fotballgruppa trenger frivillige, hvor gruppa nå kun
består av to personer.
Sparebanken Sør Indre Agder cup (Byremo Cup),
avholdes 25 & 26 mars.
Treningsromgruppa har handlet inn utstyr for rundt
80000, som blir levert i midten av februar.
Har innhentet priser på LED lys-skilt.
Har kjøpt inn nettradio som er innstallert til lydanlegget.
Har kjøpt inn ytterligere 50 tag (nøkkelbrikker), og det
er da 160 brikker ute. Det antas at det er 100 aktive
abonnement / utøvere.
Styret
Styret legger fram en sak til årsmøtet hvor hvor
hovedstyre og gruppeledere og trenere over 16 og samt
uten godtgjørelse, får får frikort til treningsstudioet.
Det legges opp i forslaget til en prøveordning på ett år.
De enkelte må da betale depositum for nøkkelbrikke.
Kiosk har etablert seg i nytt kjøkken i BKB.
Har kuttet ut pølser og pizzaboller når det bare er en

kamp for å unngå å kaste mat.
Det er vanskelig å få folk til å stille på dugnad, så
gruppeleder må jobbe i en del manglende skift.
50

Vedta klubbhåndbok. Vedlagt ligger klubbhåndbok.
Denne er ikke 100 % enda, men foreslås vedtatt, og at
framtidige styrer kan bearbeide den ytterligere.
Sjekke med historielaget om de kan skrive et avsnitt om
GILs historie til klubbhåndboka.
Klubbhåndboka er vedtatt, hvor en versjon med mal for
evt framtidige endringer er beholdt. Begge versjonene
legges på nettsiden, men kun den leservennlige
publiseres.
Følgende må settes på sakslista til Årsmøtet;

51

52



Representant til Audnedal idrettsråd (Årsmøtet må
VEDTA AT DENNE OPPGAVEN KAN FLYTTES TIL
STYRET, AV ÅRSMØTET).



Styret velger representanter til generalforsamling i
Byremo kulturbygg, samt forslag til kandidater som
innstilles til styret i Byremo kulturbygg (Årsmøtet må
VEDTA AT DENNE OPPGAVEN KAN FLYTTES TIL
STYRET).

Kiosken. Drift, avtale med Byremo kulturbygg,
kortbetalingsmulighet.
GIL vurderer om den gjeldende avtalen med BKB skal
fortsette. Kombinasjonen med en dugnadskrevende
drift med stort arbeidspress på kioskkomite, og
forholdsvis lavt overskudd, ønskes endret. Kioskgruppa
utfordres til å ta et nytt år, hvor de setter fokus på økt
inntjening, kortterminal løsning (Karl Kristian kontaktes
for å forsøke å finne en tilsvarende løsning som brukes
på bedehuset i dag), og at kioskkomiteen ikke blir
bundet til å stå i kiosken for å dekke listene. Knut Erik
og Trine forhandler ny avtale med styreleder i BKB.
FRISKUS trening for 6-10 åringer ble arrangert for første
gang forrige fredag. 22 deltakere! Det er behov for
noe utstyr. Har vi dette, eller må det kjøpes?

Trine

Knut Erik

Knut Erik & Trine

Aktivitetslek legges inn under Trimgruppa.
Camilla Werdal er hentet inn i denne gruppa.
Trimgruppa vil forsøke å stable Byremo marsjen på
beina igjen.

Hovedstyre 05.12.16
Tilstede: Knut Erik Valand, Terje Høyland, Stein Åge Fuglestveit, Odd Terje Bransdal, Arnhild
Hornung.
Ikke møtt: Alf Stein, Kjell Arild Hornung

Sak
41

42

43

44
45
46

Tema
Info fra valgkomitéen: Har ringt litt rundt men har ikke fått
noe respons. Vurdere stand på butikken fredag 3.2.17 for å
reklamere for GIL, konf. Lyder og valgnemda.
Info fra gruppene: Kiosk: romjulsaktivitet 29.12. når starter
den og når ønskes kiosken åpen? Trine tar kontakt med
Knut Einar. Midtukekamper: Ønsker å vurdere om det er
grunnlag for å holde åpent. Kontrakten mellom Kulturbygg
og GIL er utløpt men ny avtale er ikke endelig
fremforhandlet. Arrangement 22.12., damelaget siste kamp
før jul. Julenissen kommer, server gløgg, pepperkaker og
grøt. Veldig godt fornøyd med det nye kjøkkenet!
Ski: 22.1.17 kl. 13. er det hopprenn i bakken på Byremo.
Trimgruppa:
Har delt ut fire premier for postkassedeltakere hvorav tre
gikk til tenåringer. Planlegger å sette ut postkasser med
loddbøker til neste år. Aktivitet med svømming, spinning,
mandagstrim. Lage rundtur langs øvre Øydnavann?
Aktivitetslek (barneidretten) har hatt kontaktpunkt direkte
mot styret.
Håndball: Høy aktivitet med flere lag og påfølgende
kostnadspådrag. Anslagsvis 37' i merforbruk per 5.12.
hovedsakelig utløst av behov for nye drakter (det ikke var
mulig å få kjøpt suppleringsdrakter samt at draktregler
utløste behov for nye. Håndballgruppa hadde planlagt å
kjøpe drakene i 2017.)

Samarbeidsmøte med naboidrettslag: Eiken IL hadde fått
faktura fra damelaget i GIL. De hadde observert at løpere
fra GIL benytter skianlegget på Verdal. Lang samtale mellom
ledere i GIL og Eiken IL resulterte i et fellesmøte mellom de
fem idrettslagene i området (Hægebostad, Eiken, Åseral,
Grindheim og Konsmo)
Fellesmøtet resulterte i forslag om å ansette en person i
toåring prosjektstilling til å drifte alle lagene.
Hovedoppgavene kan være forhandling av sponsoravtale,
søke om tippemidler, legge til rette for kurs for alle lagene.
Skal bli enklere for medlemmer å delta på aktiviteter på
tvers av de fem lagene.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av frem
representanter fra alle lagene samt Jan Telhaug.
Idrettskretsen er med som faglig ressurs. Terje Ågedal og
Jan Oddvar Linekro utarbeider prosjektbeskrivelse som skal
forelegges de enkelte kommunene.
Status økonomi. Økonomistatus for håndballgruppa ble
behandlet i sak 41, de øvrige er innenfor budsjett.
Klubbhåndbok utsettes til møtet 10. januar.
Utfordre Kjell Arild på hvordan informasjonsflyten kan
forbedres. Meldingene "drukner" på Facebook.

Ansvar

Knut Erik: Kan aktivtetsleken
organiseres inn i trimgruppa
med styredeltaker fra
aktivitetsleken?
17.1.17 Camilla Werdal går inn i
trimgruppa og aktivitetslek går
inn i trimgruppa.
17.1.17 Arnhild vil gjerne se
detaljert regnskap for
håndballgruppe.
17.1.17. Forslag fra
prosjektgruppa at idrettslagene
forplikter seg til 2x20'.

Kjell Arild

47

Årsmøtet flyttes til 15. mars grunnet arbeidet med
samarbeidsprosjekt.

Hovedstyre 10.11.16
Tilstede: Knut Erik Valand, Lyder Naglestad og Terje Høyland
Forfall: Kjell Arild Hornung
Ikke møtt: Alf Stein
Merk: Neste styremøtet flyttes fra 6. til 5. desember. Samme tid og sted.
Sak

33

Tema

Ansvar

Orientering:
Knut Erik orienterte om prosess med ungdomsråd. Johan
Valand og Sondre Stulien Ro er interessert. De har også
forslag til to-tre nye medlemmer. Valg av deltakere i
ungdomsråd fremmes for ordinært årsmøte
Referatet fra gjennomgått, eneste merknader var: Sak
26/16. Ekstraordinært årsmøtet ble ikke avholdt. Sak
30/16, varamedlem også på valg.

34

Søknad om tilskudd til damelaget på kr. 20.000,- (Kan
søknaden legges ved referatet?) Vedtak: Søknaden
innvilges, dekkes fra hovedstyrets disposisjonsfond.

35

Klubbhåndbok utsettes.

36

Status på økonomi og medlemsregistrering.
Håndballgruppa ser ut til å kunne få et merforbruk, Lyder
tar en gjennomgang av status for gruppa.
Hovedstyret er veldig positive til at trenere og andre deltar
på kurs men forutsetter at alle deltakere er medlemmer av
GIL.
Det serveres nå frukt til flere av håndballtreningene på
ulike alderstrinn. Praksis ikke forankret i hovedstyret men
ordningen godt mottatt.
Vedtak: Ordningen med fruktservering forlenges fram til
årsmøtet, dekkes fra hovedstyrets disposisjonsfond.
Dersom gruppen(e) ønsker å fortsette med ordningen må
det ta inn i budsjettforslaget til årsmøtet.

37

Kiosken mangler ansvarlig for avtale med Coca Cola.

Lyder signerer og returnerer til
CocaCola.

38

Reguleringsplan for Lindåsen.
Vedtak: Knut Erik gis fullmakt til å kontakta Stein Åge
Fuglestveit og gi han oppdrag med å skrive ev.
høringsuttalelse på vegne av GIL

Knut Erik kontakter Stein Åge

39

Leie av kiosk fra Byremo Kulturbygg.
Knut Erik har dialog med styreleder i Kulturbygg om
avtalen. GIL har mottatt faktura for leie i 2016.11.11
Vedtak: GIL avventer betaling av faktura for kioskleie fram
til avtale er inngått. Kulturbygg er orientert .
Lyder orienterte kort om nye løsninger for elektronisk
betaling fra Sparebanken Sør. Mulige bruksområder tas
opp som egen sak i neste styremøte.

Knut Erik har dialog med
Kulturbygg.

40

Hovedstyre 04.10.16
Innkalling til styremøte tirsdag 04.10.16
Sak

Tema

Ansvar

26

Ekstraordinært årsmøte om utvidelse av budsjett til
skøytebane.Tom S. Ledang kommer og orientere om
status i saken med legging av fast dekke på
skøytebane.

Hovedstyret

Tilbakemelding fra Audnedal kommune om at GIL må
ta kostnad ved legging av nytt dekke, om isbanen må
graves opp på grunn av vedlikehold av rør som går
under banen. Søknad må godkjennes av Audnedal
kommune. Legge av nytt dekke, kan dermed tidligst
komme i gang til våren. Saken utsettes til årsmøtet i
Februar.

27

Gjennomgang av referat fra forrige møte, med
oppfølgingspunkt.

28

Kiosk. Leieavtale med Byremo kulturbygg.
Påbegynt leieavtale med Byremo Kulturbygg.
Byremo kulturbygg ønsker gode åpningstider.
GIL ser lite økonomisk gevinst på mange
dugnadstimer. God omsetning under Byremo Cup,
men ellers liten økonomisk gevinst under separate
treninger. Det bør legges opp til at det ikke serveres
varm mat under separate treninger.

Tar videre diskusjonen ved neste styremøte.

29

Klubbhåndbok

30

Valgnemnd kl. 21 00 . Bjørn Arild Naglestad/evt.
andre i valgnemnd, kalles inn inn for å ta en
gjennomgang av vinterens jakt etter nye kandidater
til GIL hovedstyret. Hvem er på valg?
Leder, kasserer og sekretær på valg.
Valgnemnda kaller inn til et møte, og går ut bredt.

31

Info fra gruppene;
Trim;
Idrettsdag avholdt med fire deltakere. Tidspunkter
endret i forbindelse med utvidet tilbud i
barneidretten. Tomas jobber med tilbud om
svømming for voksne på tirsdager og torsdager.
Kjell Arild oppdater kalender tilsvarende samt nye
treningstider for håndball.
Håndball;
Får en del nye spillere. Har bestillt nye drakter for alle
spillere, som følge av at det ikke var mulig å supplere
den gamle modellen.
Regner med en budsjettoverskridelse i denne
forbindelse. Jenter 16 lag reiser på cup til
Kristiansand. Dette gjøres for spillerenes egen
kostnad, som følge av budsjettsituasjonen.
Lise holder sekretariatkurs for alle innvolverte i denne
oppgaven. Informasjon om dette legges ut på
nettsida.
Det jobbes med å sende krav for lisenser for alle
spillere.
Søren jobber med Eiken IL for å få inn et økonomisk
bidrag til damelaget.
Skigruppa;
Stein Åge er i samtaler med skigruppa i Eiken IL, for et
evt samarbeid/pengebidrag for utøvere fra GIL som
går på ski på anlegget i Werdal.
Treningsromgruppa;

Kjell Arild

Samarbeid med Trimgruppa om et
pakketilbudsabonnement.
Fokus på håndhygiene i forbindelse med
forkjølelsesesong.
Stabil medlemsmasse, med blant annet 12 abb fra
kommunen.
Ser på å selge t-skjorter for å skape litt publisitet
rundt treningsstudioet, og mulig gi en liten
økonomisk gevinst.
Forespørsel fra foreldre som kjører barn til trening fra
omkringliggende bygder, om tilbud på å trene på
treningsstudioet. Harald tilbyr et klippekort
abonnement til disse.
Fotball;
18 spillere var på Start-camp 02.10, sponset av
Sparebanken Sør.
Spm fra Konsmo om to spillere som har lyst til å spille
fotball i GIL regi. Disse ønskes velkommen på samme
betingelser som spillere fra Byremo skolekrets.
Medlemskontingent må betales.
Tommy Pytten har flyttet, og det må jobbes med en
erstatter.
Konsmo og Eiken IL har fått til et felles lag i Lyngdal
Cup. Fotballgruppa gjør ei vurdering om det er mulig
å få til et lag evt samarbeidslag.
32

Knut Erik har snakket med leder i Eiken IL, om å få til
et uformelt samarbeidsmøte med Konsmo,
Grindheim, Åseral, Hægebostad og Eiken idrettslag
for å bedre samarbeid og idrettstilbudet i første delen
av November. Styret i Grindheim IL stiller til dette.

Hovedstyre 30.8.16
Innkalling til styremøte tirsdag 30.08.16
Sak

Tema

Ansvar

20

Gjennomgang av forrige møte, samt
oppfølgingspunkter.

Hovedstyret

24/16 Arbeid med klubbhåndbok/drøfting av sak 18.
Utsatt til neste møte.

Organisering av håndball, 5.divisjonslag. Knut Erik
kontakter Terje Larsen for å undersøke hva GIL bør
gjøre.
23/16 Klubbutviklingskveld: Knut Erik kontakter Stig Etresvåg
ang. klubbutviklingskveld 2 med tanke på
gjennomføring i slutten av oktober eller begynnelsen av
november. Legge ut invitasjon på hjemmeside om
etablering av ungdomsråd i aldersgruppen 13-20 år.
04.10.16; Ingen har meldt interesse for å være med i
ungdomsråd. Det må velges ut fire-fem personer.
Forsøker å presentere navn på disse til årsmøtet.
Arbeidsoppgaver for ungdomsrådet defineres på
styremøtet i November.
21/16 Info fra gruppene:
Håndball:
Hvordan organiseres overgang til GIL for
damelagspillere? Spillerne må registrere seg i MinIdrett
og gi beskjed til Lyder. Han ønsker ei liste over
damelagsspillerne.
Treningsdresser fra Trimtex er fortsatt en utfordring.
Kjell Arild har jobbet mye med saken.
04.10.16; Setter ny bestilling innen 20 Oktober.

Har meldt på jentelag aldersklassene 10 i
aktivitetserien, 12 (sammensattlag med Konsmo), 14 og
16 og damelaget (stor deltakelse 22 eller 23 stk.) i
ordinær seriespill.
Fortsatt problem med å få dommere til kampene,
håndballgruppa har meldt fra til kretsen om at vi ikke
kan stille med egne.
Lise kan legge inn behov for dommerressurser i en egen
dommerpool.
5. divisjonslaget har startet treningen fram mot
seriestart i midten av september.
Trimgruppa:
Vanskelig å finne dato for å arrangere idrettsmerket,
mange sammenfallende arrangementer. Styret
oppfordrer trimgruppa til å gjennomføre arrangementet

Arnhild

22

i høst.
Mandags og sykkeltrim har blitt gjennomført i hele
sommer men med begrenset oppmøte. Sykkeltrimmen
fortsetter så lenge været er godt nok og
mandagstrimmen flytter inn i gymsalen når været drar
seg til. Mangler instruktør til mandagstrimmen. Antar
fribadingen starter opp som vanlig til høsten. I
budsjettforslag ligger det inne å redusere åpningstiden
fra 6 til 4 måneder. GIL sender inn merknad.
Spinningen starter også opp igjen til høsten.
Styret oppfordrer alle til å delta på trimmen.
Jan Ove har kontaktet styret med ønske om oppstart av
turntrening. Han har tilbudt seg å undersøke interessen
for et tilbud. Styret er positive til henvendelsen og vil
gjerne at han sonderer interessen.
Kiosk:
Søknaden om arenasalg er godkjent og materiell
(søppelkasser og flagg mm) er levert i hallen.
Renoveringen av kjøkkenet pågår, ser bra ut.
Treningsrommet:
Sponser damelaget og har fått laget logo. Fått nytt
musikkanlegg. Stabilt medlemstall. Undersøker om
avtalen med Byremo videregående utløper i høst.
Skigruppa:
Styret utfordrer skigruppa til å kontakte Eiken IL ang.
bruk av skianlegget på Verdal.
Kommunen har kjørt rundt lysløypa med kantklipper.
Mye av løypa ble ødelagt av regnskyll i sommer. Burde
kjørt på mer grus, skigruppa undersøker pris. GIL sender
inn søknad om kulturmidler.
Tom Sturla orientere om arbeidet å etablere
skøytebane. Har fått tilbud fra Tomas Håland på 90.000
pluss mva. for å støpe isbane. Odd Magne Refsnes kan
rette av underlaget på dugnad.
Fremdriften har vært hindret av reparasjon av kloakk
ledning under området. Tom har levert inn søknad til
teknisk etat. Søknaden er sendt videre til Even Schou i
oppvekst og kultur men har ikke fått noe respons.
Nabovarsler er sendt ut og mottatt. Tom har også hatt
kontakt med Randi Byremo for å avklare om tiltaket
regnes som omdisponering av arealet og ev.
tilbakebetaling av tippemidler.
Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte 4. oktober
med tanke på å øke budsjettrammen til 150' for
prosjektet.
GIL sender inn søknad om kulturmidler til prosjektet.

Terje

Knut Erik

Harald
Stein Åge

Stein Åge
Knut Erik

Knut Erik

5. Hovedstyremøte 14.06.16
Innkalling til styremøte i GIL tirsdag 14 juni kl. 19 00 i den gamle kommunestyresalen.
Sak

Tema

Ansvar

01
/16

Gjennomgang av forrige møte, samt
oppfølgingspunkter.

Hovedstyret

02
/17

17.Arbeid med klubbhåndbok/drøfting av sak 18.
Utsatt til neste møte, tirsdag 30 August.

03
/18

18.På grunn av at det nærmer seg generalforsamling i
Byremo kulturbygg ønsker styret i GIL en ny samtale
med GIL sine representanter. Søren og Troy har
bekreftet at de kommer kl. 20 30. Ingrid blir
også invitert. Bakgrunnen for at vi inviterer disse er
at styret ønsker en nærmere redegjørelse for prosessen
rundt renovering av spinningrommet. Vi ønsker også en
samtale om rollefordelingen mellom styret i GIL og GIL
sine representanter i Byremo kulturbygg.
Saken med oppussing av Byremo kulturbygg står på
sambruksløsning i skytebanen, og generell oppussing
inkludert kiosk. Gil har tidligere gitt tilbakemelding om
at det er skepsis til sambruksløsningen, og forutsetter at
skytterlaget stiller seg positive til løsningen.
Trimgruppa har vært tydelige på at de ikke ønsker å
flytte ned i dagens del av pistolskytebanen.
Har tidligere vært forespeilet at dagens trimrom skal
pusses opp.
Styret i idrettslaget blir lite informert om planene til
styret i Byremo Kulturbygg. Kommunikasjon mellom
styrene må opprettes.
Organisasjonssjef i Vest Agder idrettskrets, Terje Larsen
deltok under saken.
Gil sine representanter var innkalt i saken og kom med
sine synspunkter. Saken taes til etterretning.
Årsmøtet i GIL kan gi en instruks til idrettslagets
representanter i Byremo Kulturbygg, hvor styret i GIL
blir orientert. Dette må også oppdateres i
Klubbhåndboka. En slik instruks må likevel skrives i tråd
med eksempelvis opplysningsplikt i aksjeloven.
Knut Erik og Lyder stiller til generalforsamling i Byremo
Kulturbygg. Knut Erik ytrer misnøye med prosessen ifm

med oppussingen i Byremo kulturbygg med ønske om å
bedre kommunikasjonen. Hovedstyret gir ingen
instrukser utover dette.
04 /
19

05 /
20

19.Prosjekt med legging av fast dekke på skøytebanen,
ved Tom S. Ledang. Tom har orientert meg om
at arbeidet med dette prosjektet går framover, men
at det er lite nytt å presentere nå. Vi avtalte at han blir
innkalt til første styremøte i GIL, etter ferien.
Spillemidler gis med en varighet på anlegget på minst
30 år. Terje avventer tilbakemelding om spillemidler ifm
kulestøtbanen kommer i konflikt med det nye anlegget.
Organisering av Håndball, 5.divisjonslag, Kvinner.
Knut Erik følger opp med styret i damelaget i Håndball
for å få formaliteter rett opp mot organiseringen.

Knut Erik

06/21 Info fra gruppene;

Håndball; Klubbutviklingskveld i håndball arrangeres før
sesongstart.

Arnhild

Kiosk; Kjøkkenet ryddes til 15.06 siden oppussingen
settes igang.
Tegninger av kjøkkenet ser veldig bra ut.
Løsningen for disken gjenstår, men totalt ser det veldig
bra ut.

Arenasalg. Ref også sak 4.3.16
Kioskgruppa har fått inn tilbud fra arenasalg, med en
avtale som vurderes at gir enklere drift. Varer bestilles
på nett og leveres på døra til ballhallen. Per i dag må
man møte opp for å ta i mot brus, is etc. Ved arenasalgs
løsning vil man få en levering samlet. Småhandling som
melk etc vil fortsatt handles på Joker Byremo, med Asko
betalingskort.
Leder av kioskgruppa innstiller at GIL inngår avtalen
med Arenasalg. Det er ingen bindingstid på avtalen.
Lyder sjekker og inngår evt avtalen, i samarbeid med
leder av kioskgruppa.
Fotballgruppa
Fotballgruppa dekker 500 kr per spiller som spiller
fotball i Hægebostad. Sponsing av 500 kr per spiller som
deltar på fotballskole fortsetter også.
Alt innenfor budsjettet til fotballgruppa.
Det betales følgende dommerhonorar:

Lyder

Mikrokamper/miniputtkamper kr. 100,Lilleputtkamper kr. 150,
Sparebanken Sør cup blir 25 & 26 mars 2017.

Trimgruppa
Gåtur på mandager og sykkeltur på onsdager.
Svømming starter opp igjen til høsten.
Legger opp til å arrangere idrettsmerket i forbindelse
med en av disse kveldene. Gruppene forsøker å skape
litt blest rundt dette.
Registeringsskjema for 2014 & 2015 rapporteres inn til
NIF.
Treningsromgruppa
Har fått ny maskin etter en tidligere feilforsendelse.
Har tatt tak i personer som har trent uten abonnement.
Damelaget har forspurt om hovedsponsoravtale.
Harald har meldt seg innhabil, og har sendt avtalen
videre til hovedstyret.
Avtalen omfatter gratis treningsabonnement, for
damelagets spillere.
Hovedstyret gir fullmakten tilbake til
treningsromgruppa.
07/22 Politiattester
Politiattestene har en varighet på 3 år.
Personer med nye verv må skaffe dette og vise for Terje

Terje / Gruppelederene

4. Hovedstyremøte 10.05.16
Sak

Tema

Ansvar

01

Gjennomgang av forrige møte, samt
oppfølgingspunkter.

Hovedstyret

02

10.Tom S. Ledang. Orientering om status i prosjekt med
etablering av fast dekke på skøytebane på
idrettsplassen på Byremo.
Isbanen modellert inn.
Hentet inn modeller av ramper fra eksisterende utstyr
til salgs på nett. Disse vil kunne inngå i en fase 2.

Kommunen skal ordne med brannhydrant som må
graves ned i forbindelse med legging av banen.

Betongdekke, Pris kun for arbeid og glatting av
betongen motatt på 18000 + mva fra firma i Kvinesdal.
Muligheter for dugnad diskuteres.
Kostnaden for legging av selve betongen er ikke
inkludert i dette. Konluderer på å legge betong, da det
er bedre egnet enn asfalt til formålet. Betong fryser
raskere og gir en glattere overflate.
Det vil komme gravearbeid i forbindelse med en
sprukket kloakkledning under den eksisterende banen.
Det kommuniseres med kommunen om de videre
planene for legging av dekke på isbanen, og
mulighetene for å ordne graving av brannhydrant etc.
Tom Sturla sjekker opp med Teknisk etat, og tar
eventuellt også kontakt med barneskolen for
orientering.
Ved regnvær vil det kunne samles vann på banen i
sommerhalvåret. Det kan i så tilfelle legges sluk eller
helling. Løsningen må planlegges opp mot legging av is i
vinterhalvåret.
Det er søkt tippemidler for kulestøtbane.
Det må sjekkes opp om det må søkes omdisponering av
banen i denne forbindelse, eller om denne kan inngå i
løsningen.
Gatelykter vil ikke dekke banen.
Lys fra lysløypa vil dekke isbanen.
Disse settes på fra hjørnet av barneskolen i dag, og
denne løsningen bør kunne fungere også for isbanen.
Ny gjennomgang i neste møte 14 Juni kl 19.00.
03

11.Info fra gruppene.(Har trimgruppa og fotballgruppa
fastsatt dato for idrettsmerke/grendeturnering?)
Fotballgruppa
Har begynt serien.
Sparebanken Sør cup gikk veldig godt.
Satser på samme samarbeid med Sparebanken Sør til
neste år.
Med ekstra midler ble det økte premier, og idrettslaget
får 50 biletter til Starts-seriekamper til høsten.

Satser på samme størrelse på arrangementet på cupen
til neste år. Det innebærer at lag fra Åseral, Audnedal,
Hægebostad & Vigmostad kan melde seg på.
Har utfordringer med å få folk til å ta verv i gruppa.

Kioskgruppa
Kiosken er ferdig pakket i forbindelse med oppussingen
som kommer.
Byremo-cup avviklet.
Arenasalg.no
Asko leverer varer på døra, hvor idrettslaget vil få 8%
rabatt. Utover dette kan idrettslaget få ASKO kortet,
hvor idrettslaget får 4% rabatt på kjøpte varer fra Joker
Byremo. Dette er en bedre rabattavtale enn den
eksisterende, hvor Joker Byremo sponser direkte Det vil
også letteregjøre logistikken for drift av kiosken.
Fakturering av ASKO-kortet, må sjekkes opp i.
Følger opp denne saken på neste møte den 14 Juni.
Håndballgruppa
Alle lag påmeldt.
Mangler spillere til J14 lag til neste sesong, så det er
risiko for at dette blir avmeldt.
Forsøker å legge opp til et løp med trening umiddelbart
etter skolens slutt, for å lettere å få inn spillere fra
nabobygdene.
5.divisjonslaget er påmeldt, og er satt opp med eget
styre.
Treningsromgruppa
Kjøpt inn et nytt apparat ellers intet å melde.
04

12. Orientering fra Byremo kulturbygg ved
styreleder Søren Seland (kommer kl . 20 30)
-status renovering kiosk
-status renovering kjeller i hallen. Hva skjer med
spinningrom?
-hvordan bedre kontakten mellom Byremo kulturbygg
og GIL. Vi har tidligere bedt om at styrereferat sendes til
GIL.
Kommunikasjon om saker under behandling skal gjøres
opp mot daglig leder.
GILs representater i Byremo Kulturbygg kan inviteres til
møte med GILs styre i et møte satt opp i årshjulet.
Kjøkken er bestillt.
Montering innen håndballsesongens start, rundt 01

september.
Salgsdisk i syrefast stål med kjøling ligger i et prisnivå
rundt 70 000, og vurderes for kostbart opp mot nytten.
God egenkapitaldekning på 65%.
Oppussing av spinningrom er utsatt.
Eget spinningrom vil måtte bli i et nybygg og følgelig bli
veldig kostbart.
Det planlegges videre for å integrere spinningrom på
pistolbanedelen av skytebanen, i henhold til tidligere
kommunikasjon.
Søknad om tippemidler til oppussingen gjøres til høsten.
05

13. Arbeidsfordeling i forbindelse med at vi
skal sluttføre arbeidet med GIL sin klubbhåndbok 14
juni.
Legger opp til å jobbe med dette den 14 Juni. Det bør
være tilstrekkelig for at første utkast av klubbhåndboka
kommer i mål.

06

14. 17 mai. GIL har sagt ja til å ha aktiviteter for barn på
dagtid 17 mai. Ansvarsfordeling.
GIL har forpliktet seg til å arrangere leker. Ikke noe
arrangøransvar utover dette. Skal arrangere potetløp, 60
meter, triksekonkurranse.
Jon Øyvind (trimgruppa) bestiller premier.
Fotball, håndball og trimgruppa planlegger dette hver for
seg.
Alf tar kontakt med Jon Øyvind for å informere om
ansvarsfordelingen.

3. Hovedstyremøte 19.04.16
Sa
k
01

Tema

Ansvar

Gjennomgang av forrige styremøte, samt oppfølgingspunkter.

Hovedstyr
et

02

Rapportering av skader som skjer under GIL arrangement. Under årets
Sparebanken Sør-Indre Agder Cup var det en spiller som fikk en tannskade.
Dette er rapportert. Dersom barn under 13 år skades skal dette rapporteres
på http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

For info

Knut Erik
(invitasjon
) / Terje
(booker
auditorie)
/ Kjell
Arild
(mat/frukt
)

03

Klubbutviklingskveld. Som tidligere bestem skal vi arrangere en
klubbutviklingskveld der en bla. har fokus på mobbing. Etter anbefaling av vest
agder idrettskrets vil Stig Einar Ertresvåg komme til Byremo og ha en 3 timers
økt med klubbutvikling. Alle som trenere/allesom har verv vil bli inviterte. Jeg
har fått følgende forslag til datoer som passer for Ertresvåg. 27 april, kl. 18 00 21 00.

04

Tom Sturla er i gang med å se på løsninger for skøytebanen,
jf. årsmøtevedtak. Tom blir invitert til neste styremøte som er 10 mai. Da får vi
en orientering om status i saken.

05

Knut Erik
Grindheim IL har fått skriftlig klage fra Byremo kulturbygg, se under: Det er
trenere i GIL har tatt seg til rette ved å ha gjennomført trening i hallen i jule- og
påskeferie. Instruksen ved leie av Byremo hallen er visst klar på at i jule- og
påskeferie så skal hallen være stengt. Undertegnede, som burde visst bedre,
kan være en av disse trenerne som har tatt seg til rette. Dette må jo bare
beklages. Lise ber i samme brev om tilbakemelding på om GIL ønsker å endre
utleiepraksis, slik at det kan trenes også i Jule- og påskeferie.
Kan dere gi meg en tilbakemelding på dette.

Knut Erik tar kontakt med Byremo kulturbygg for å avtale å leie hallen kun ved
behov i feriene, og evt hva dette vil koste.
06

07
08

Mobilretur innsamling, se vedlegg. Her har gruppene mulighet til å skaffe
ekstra penger gjennom innlevering av gamle mobiler.
Kjell Arild videresender informasjonsbrosjyre om mobilinnsamling.
Fortsetter med arbeidet klubbhåndboka, og tar en siste gjennomgang av
klubbhåndbok i møtet den 14 Juni.
Forespørsel fra Fotballgruppa om spillere som spiller i Hægebostad og betaler
900 kroner i treningsavgift, kan sponses av GIL. Styret i GIL vurderer dette som
et godt tiltak. Fotballgruppa må selv vurdere en slik løsning, om de kan
gjennomføre en subsidiering innenfor det eksisterende budsjettet til
fotballgruppa. Fotballgruppa tar opp saken på nytt om de ikke har mulighet til
å gjennomføre dette innenfor sitt eksisterende budsjett.

2. Hovedstyremøte 14.03.16
Sak

Tema

Ansvar

01

Gjennomgang av forrige styremøte, samt
oppfølgingspunkter.

Hovedstyre

2

Info fra gruppene.
Kioskgruppa; klar til Sparebanken Sør fotballcup

Lyder

Trimgruppa; Mindre aktivitet blant voksne medlemmer i
spinning. Svømmeprøve for Idrettsmerke gjennomføres
snarlig i regi av Tomas Werdal. Utøverene må selv påse
å registrere resultatene for idrettsmerke.
Håndball; Har avsluttet sesongen.
Samarbeid med Konsmo idrettslag for å forsøke å stable
damelaget på beina igjen i 5.divisjon.
Et 5.divisjonslag medfører mindre reising og mindre
utgifter enn spill på 3.divisjon.
Ytret ønske i gruppa om beach håndballbane på Byremo
sanden. Håndballgruppa oppfordres til å nedsette ei
arbeidsgruppe for å få på plass skisser og kapitalbehov
etc.
Påmeldingsfrist den 30 April for sesong 2016-2017.
Arbeidet med å sette opp lag godt i gang.
Treningsromgruppa; Levering av nye maskiner kommer
snart. Vedlikehold av eksisterende utstyr er gjort.
Jobber med å hente inn tilbud på lydanlegg.
Byremo kulturbygg har begynt å selge sitt utstyr som er
faset ut av treningsromgruppa.
Stabil god medlemsbase.
3

Status. Medlemskontingent/klubbadmin.
Tar sikte på å sende denne ut første uka etter påske.
Det er en fordel med så godt oppdaterte lister som
mulig før dette. Fakturerer til medlemmer i styret først,
for å sjekke funksjonaliteten.

4

Terje Larsen i idrettskretsen anbefaler at GIL setter av
en kveld sammen med en veileder fra idrettskretsen,
der bla. mobbing settes på dagsorden.
Avventer til møte 19nde april, hvor Terje Larsen
kommer.
Klubbhåndbok
Arbeidsfordeling;
Alf; Side 3-7
Terje; side 15-20 (tom politiattest).
Lyder; side 11(fom medlemsskap)-14
Kjell Arild; side 8-11 (til medlemmsskap).
Knut Erik; side 20-25 (fra politiattest).
Sendes til Kjell Arild innen 15nde april. Kjell Arild
videresender utkastet til den sammensydde
klubbhåndboka den 17nde april.
Hele møtet den 19nde april vil gå til utbeidelse av
klubbhåndboka. Knut Erik sjekker med Larsen om dette
er ok arbeidsform.

5

Lyder

Hovedstyret
Knut Erik undersøker
arbeidsform med Terje Larsen i
forkant av neste møte.

6

7

8

Forbedring av kommunikasjon med Byremo Kulturbygg.
GILs representant(er) i Kulturbygget inviteres til
styremøte i GIL til møtet den 10nde mai.
Leder av håndballgruppa har fått kontakt fra en
vimpelsamler, om GIL kan tilby dette. Alf sjekker opp
om dette kan ligge i lager i Ballhallen.
Forespørsel fra Vest-Agder idrettskrets.
En komite fra idrettskretsen jobber med å dokumentere
idrettsaktivitet i vest-agder fra 1850 fram til i dag.
Denne tar sikte på å utarbeide et historieverk i bokform
og en film.

Knut Erik

Alf Stein

Lyder / Alf Stein

1. Bok om GILs historie, er ønsket for å hjelpe
arbeidet.
2. Økonomi. Trenger hjelp til finansiering. Mangler
pdd rundt 300 000 for å komme i mål med
arbeidet.
Klubber med omsetning over 500 000 bidrar
med 5000 kroner og mottar 5 bøker ved fullført
prosjekt.
Vedtak; Styret leverer GILs historiebok til Terje Larsen
den 19nde April og ber om å få faktura på 5000 kroner
fra arbeidsgruppa i Vest-Agder idrettskrets og GIL
mottar 5 bøker når disse er ferdige.

1. Hovedstyremøte 17.02.16
Sak

Tema

Ansvar

01
02

Rulleringsliste på enkel servering til alle styremøter.
Referat fra hvert møte sendes ut til hovedstyre, med
frist til neste styremøte for å gi tilbakemelding på
endringer eller korreksjoner.
Grindheim IL er 70 år.
Lage en bildekavalkade med aktiviter både historiske og
fra nyere tid. Bakgrunnsmusikk legges til.
Det kan lages to versjoner, en lengre versjon og som er
egnet for framvisning ved en eventuell tilstelning eller
arrangement.
Oppfordring om å sende inn bilder sendes ut via
klubbadmin.
Bilder må være sendt til Kjell Arild innen 19 April.
Oppf. 15.03; Kjell Arild sender ut melding på nett ASAP.
Åse Iren lager et utkast til en presentasjon av
aktivitetstilbudet i idrettslaget til neste møte.
Mulighet for å informere bedre om idrettsmerke i
denne.

Hovedstyre
Kjell Arild

03

Kjell Arild / Alf Stein

04

05

06

Kontakt med flyktningetjenesten i kommunen, i
forbindelse med tilbud om integrering av flyktninger.
Oppf 15.03; Avventer mail fra flyktningkonsulenten for
å registrere nye medlemmer.
Politiattester. Kjell Arild videreformidler informasjon om
endringer i organisasjonen, som gir nytt behov for
politiattester.
Fullmakt til tilgang til Grindheim IL bankkonto. Det er
krav om at to personer fra laget skal ha adgang/innsyn i
lagets kontoer.

Knut Erik

Terje

Knut Erik ordner med fullmakt
med sparebanken sør slik at
Terje, i tillegg til Lyder, får
innsyn i Grindheim
idrettslags bankkontoer.
Lyder

07

Budsjettgjennomgang før sommerferien, for å ta en
gjennomgang av budsjettene til de ulike gruppene.

Sak

Tema

Ansvar

86

Info og gjennomgang av oppfølgingspunkt fra forrige
styremøte.
Sakliste publiseres på nettsidene sammen med
årsregnskapet, i løpet av tirsdag 02.02
Kommet forslag om skøytebane med sementdekke på
den eksisterende grusbane/skøytebaneområdet.
Området dekker 25x12 meter per i dag.
Alternativ 1; Dekke den eksisterende skøytebanen med
sement/asfalt. Budsjettering 40000.

Knut Erik

87
88

Knut Erik
Sak på årsmøtet

Alernativ 2; Utredning av skatebane.
Hovedstyret utreder planer for skatebane, inkludert
søknader. Er det mulighet for å sette igang med legging
av fast dekke, kan dette gjøres innenfor en ramme på
40000 + 10000 (planlegging, tegning & søknader).
89

Ingrid Liland Refsnes har sagt ja til å fortsette 1 år til i
styret for Byremo Kulturbygg.

Knut Erik

90

Valgnemnda jobber med å få inn kandidat til GIL leder.
Alf Stein stiller til valg som nestleder.

Valgnemnda

91

Medlemskontingenten videreføres.
Aldersgrense for familiemedlemskap justeres ref sak 85.

Møtereferat GIL 05.01.16
Gamle kommunestyresal.
Kl. 19 00.

Sak

Tema

Ansvar

82

Info og gjennomgang av oppfølgingspunkt fra forrige
styremøte.
Info fra gruppene. Framlegging gruppebudsjett for
2016. Gruppene må skrive årsmelding til årsmøtet.

Knut Erik

83

Gruppelederene

Fotballgruppa
Byremocup avholdes etter nærmere planlegging i neste
gruppemøte.
Deltar i kurs i regi av verdenmester i fotballtriksing.
Palmer Hobbesland ønsker å avslutte i fotballgruppa, og
han ordner med erstatter.
Arild Aase ønsker å ha en ekstra fotballteknikktrening
for 3-7 klasse i ballhallen i vinter. Dette forslås at legges
inn som en egen post for 2016 budsjett.
Kioskgruppa
Har vært mer krevende å få folk til å stå i kiosken. Lite
motiverende å stå i kiosken alene.
Knut Erik purrer på Søren, Troy og Ingrid (GIL
representaner) for å be om status på renovasjon av
kjøkken. Ønsker samarbeid med fotballgruppa i forhold
til Byremo Cup.
Kioskkomiteen stiller til gjenvalg.
Skigruppa
Hopprenn blir avholdt 24 januar.
Treninger kommer i gang straks det blir snøforhold til
det.
Skigruppa stiller til gjenvalg.
Trimgruppa
Omsetning for gruppa for 2016 vil ligge opp mot 20000.
Planer for 2016;
Felles kostnader ved Hovden tour (sykkel), toppturer og
fortsatt aktvitet i barneidrett, mandagstrim,
familiesvømming og spinning.
Jobber med å få kandidater til å være svømmevakter til
familiesvømming, ellers risikeres dette nedlagt.
Trimgruppa stiller til gjenvalg.
Håndball
Har problem med å få dommere.
Håndballgruppa betaler bot på 6000 for hvert lag for å
få kretsen til å stille dommere til kamper. Totalt dreier
det seg om rundt 10 hjemmekamper per lag.
For neste sesong vil gruppa sende krav til kretsen om at
j13 og j15 kamper avvikles etter hverandre i hallen, for
å kunne benytte samme dommer.

Knut Erik

Vil ha økte utgifter for 2016 for å leie inn trenere
internt.
Håndballgruppa jobber med å hente inn nye
medlemmer til gruppa fram mot årsmøtet.
Treningsromgruppa
Budsjettet for 2016 er klart.
Har kjøpt inn utstyr for rundt 100 000.
Det er rundt 90 aktive nøkler/abonnenter (før
gjennomgang).
Harald sjekker opp at med Lise Christensen at Byremo
ungdomskole blir fakturert.
Gruppa styrer satser selv.
Det legges opp fra GILs side at treningsrom gruppa
disponenerer abonementsinntekter fritt til å kjøpe inn
utstyr de førstkommende årene etter budsjett og det
som til enhver tid står på konto.
Gøran erstatter Kjell Arild i gruppa.
Forsøker å få ytterlige en person.

Harald

Aktivitetsleik
2015 var igjen et vellykket år. Vi har hele tiden hatt godt
frammøte. Foreldrene har gitt oss positive tilbakemelding.
Den siste ganga vi hadde aktivitetslek var der enda ikke
noen som hadde sagt de ville overta for oss, men det var
flere som ønsket at tilbudet skulle fortsette. De mente at
noe skulle de få til.
Valgnemnd
Valgnemnda jobber med å få inn kandidater til valg,
men har en utfordrende oppgave fram mot årsmøtet.
84
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Kjell Arild / Hovedstyret
Vedta klubbhåndbok med etiske retningslinjer for
trenere, utøvere, foreldre, mobbing m.m. i GIL.
GIL vedtar å bruke NIFs retningslinjer ”alkohol”,
”foreldre”, ”mobbing”, ”reiseleder”, ”skikk og bruk
epost”, ”trenere”og ”utøvere”. Klubbhåndboka og
ytterligere retningslinjer jobbes videre med i 2016.
Hovedstyret
Forberede årsmøte i GIL 10 Februar.
Innkalling, budsjett, årsmelding m.m.
Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende
27 januar 2016.
Medlemskontingent foreslås videreført med 300 kroner
for enkeltmedlem og 600 for familiemedlemskap.
Grensen for familiemedlemskap foreslås økt fra 16 til 18
år.
Nytt styremøte mandag 01 Februar kl 19.00
Saksliste blir publisert på GILs nettsider senest ei uke før
årsmøtet. Smørbrød og kaker, inkludert glutenfritt
alternativ ordnes av Knut Erik.

Styre og gruppelederhonorar foreslås videreført for
2016.
Lovnorm tas opp i sin helhet på årsmøtet hvor
representat fra NIF stiller for å svare på spørsmål
knyttet til dette.

1; 2015
Møtereferat GIL 17.11.15
Gamle kommunestyresal.
Kl. 19 00.
Sak

Tema

73
74

Godkjenning av referat fra forrige møte.
Status medlemsregistrering og økonomi.
Kjell Arild må føre inn sine gjenstående lister innen 21
November. Sjekker muligheten for å opprette en
undergruppe for lettere å sjekke medlemslister opp mot
deltakere på trening. Ny giro legges ut hjemmesidene.
Foreløpig registrert 124 medlemmer under 19 år.
Registrert 119 medlemmer over 19 år.
Foreløpig ligger det an til et godt overskudd for 2015.
Status Treningsdressalg.
Treningsdresser kommer i uke 51.
Betaling via faktura fra mindidrett. Sjekk av
medlemsstatus før utlevering.
Medlemsgiro.
Legge ut medlems og betalingsinfo på nettsidene.
Knut Erik sjekker med Harald om faktura til
flyktninghjelpen.
Info fra gruppene.

75

76

Trimgruppa;
Aktivitet for ungdomsskoleelever holdt de siste to
ukene i Gymsalen.
Det begynner å bli nok deltakere til å forsvare å leie
Ballhallen. Hovedstyre stiller seg positiv til dette.
Ekstra post på trimgruppas budsjett opprettes, straks
gymsalen ikke er stor nok i forhold til antall deltakere.
Treningsromgruppa;
Bestillt nytt utstyr.
Ny treningspakke ved aktivitet både på spinning og
treningsromgruppa for et halvt år. Tilbud gjelder
foreløpig fram til 01. Desember.

Ansvar
Lyder

Kjell Arild

Gruppelederne

77
&
78

Status. Renovering av kjeller og kiosk i ballhall.
Innkalling til eiermøte mandag 23 November kl. 15.00.
Trimgruppa har ikke ytret ønske om å bytte lokaler.
Det arrangeres spinning to ganger i uka.
Det ønskes ikke å måtte flytte spinningsykler for hver
trening.
Idrettslaget ønsker en behovsavklaring. Styret i
Idrettslaget ønsker at en eventuell bruksendring legges
fram for generalforsamlingen i Byremo kulturbyggAS.
Kjell Arild stiller for idrettslaget til eiermøtet mandag
22.11.

Knut E

79

Lovnorm for GIL, ref punkt 68.
GIL er pålagt å ha en lovnorm.
Ny lovnorm tilsendt fra idrettskretsen (revidert fra
september). Legges fram for årsmøtet, med forslag om
at denne blir urevidert.
Link til lovnorm legges ut i forkant av årsmøte (10
februar) og referes i innkallingen.

Knut E

80

RomjulsaktIvitetsdag i Ballhallen.
Knut Erik ordner leie av hallen for aktivitetsdag i
romjulen. Er det interesse for leie av hallen utover et
par timer til de aktiviteter med størst interesse i
romjulen, meldes dette inn til Knut Erik. Hovedstyre er
positive til ytterligere aktivitet i romjulen. Ved større
interesse sjekkes det opp muligheter for å holde
kiosken åpen.
Neste møte 05 Januar. Gruppeledere må framlegge
budsjett til dette møtet, og få fram nye kandidater til
verv som er på valg.

Knut Erik

81

Alle

Møtereferat GIL 01.10.15
Gamle kommunestyresal.
Kl. 19 00.
Sak

Tema

64

Valgnemnda
Valg av nye styremedlemmer.

Ansvar

Fokus på å oppfylle lovkrav om kvinneandel i styret.
Valgkomiteen har allerede hatt en gjennomgang for å få
inn folk til styret. Svært vanskelig å få folk til å akseptere
verv. Kandidater til styret velges av gruppene.
Leder og nestleder på valg til årsmøte i 2016.
Styrehonorar er 2000 for gruppeledere og medlemmer i
styret, og 4000 for leder.
Styret forsøker å definere arbeidsoppgaver for de ulike
stillingene, slik at valgkomiteen har noe å jobbe opp mot
for de som skal velges inn.
65
66

Godkjenning av referat fra forrige møte.
Info fra gruppene
Treningsromgruppa.
62 medlemmer på det nye datasystemet, samt noen som
også ligger inne i det gamle.
Skal kjøpe inn litt mer utstyr. Fokus på utstyrsfornying.
Pris på en månedsabonnement økes til 300 kr/mnd fra
01.01.2016 grunnet mye administrasjon. Ingen ytterligere
prisjusteringer planlagt.
Kiosk.
Ingen framdrift i oppussing av kjøkken. Avventer vedtak
fra styremøtet. Arbeidsutkast om oppussing av kjeller
sendt til idrettslaget. Idrettslaget har gitt tilbakemelding
hvor det uttrykkes ønske om andre løsninger.

67

68

Salg av GIL treningsdresser. Det har kommet ønske fra
medlemmer om å kjøpe GIL treningsdresser. Skal vi ta en
ny salgsrunde på dette? Hvordan gjør vi det praktisk?
Ved spørsmål om størrelser, kontaktes noen som har
allerede kjøpt treningsdress.
Kjell innhenter tilbud fra Trimtex, Lillesand.
Innkjøp subsidieres med tilsvarende sum som fra tidligere.
Knut Erik sjekker opp og gir info til Kjell.
Kjell oppdaterer info i proadmin, slik at GIL epost blir
videresendt til kahornung@hotmail.com
Tilbudet distribueres via maillister fra mindrett.no
Lovnorm, innstilling til årsmøte.
Utkast er tidligere sendt ut i e-post datert 06 juni. Utkastet
gjennomgås og korrigeres slik at den er klar til å legges
fram for vedtak i årsmøtet. Det er her en fordel at alle i
styret, før møtet, leser gjennom utkastet og noterer evt.
Innspill/forslag til endringer.
Styret ønsker en generell lovnorm for å kunne gi
fremtidige styrer videre rammer. Tas videre med Larsen
hos Vest Agder idrettskrets.
Anmerkninger eller spørsmål på paragraf 3, punkt 5 & 6.
Paragraf 11, paragraf 12, pkt 3 & 4.

Kjell Arild

Knut Erik

69
70

71

Paragraf 13, punkt 1, 5 & 6.
Paragraf 15, punkt 10 f & 2.
Paragraf 18.
Paragraf 19, punkt 1.
Status polititattester. Se punkt 53.
Fakturaer kommer ikke direkte til kasserer.
Den som setter bestillinger på vegne av idrettslag må stå
på fakturaen, eventuelt sendes denne direkte til kasserer
med notat på hvilken undergruppe som bestillingen
gjelder for.
Utkjøring av glass og metalldunker (ref pkt 62);
01.10.15; Oppdrag utført. Eventuelle dunker til overs
settes ved Bladalan resirkuleringsstasjon.
Overskuddet budsjetteres likt inn til fotball, ski, trim og
håndball.

Alle

72

Neste arbeidsmøte 15 Oktober. Neste styremøte 17
November.

For info

Sak
53

Tema
Godkjenning av referat fra møtet 08.06.15. Gjennomgang
av referatets oppfølgingspunkt.
-medlemskontingent.
Aktuell distribusjon via Infoen til neste gang.
-kurs i bruk av hjertestarter 22 sept. kl 18.00 I regi av
nedre setesdal røde kors, med Karina Lislevand.
Invitasjon sendes ut til gruppeledere med påmeldingsplikt.
Trenere og tillitsvalgte bør stille.
01.10.15; Booket 22.sept kl 18.00 Sendt ut påmelding.
Ingen påmeldte. Kurs avlyst. Fire fra håndballgruppa ble
ikke påmeldt i tide. Kurs for disse arrangeres i forbindelse
med livreddningskurs.
-Forsikring
Knut Erik orientere om tilbud fra IF etter tidligere spørsmål
fra idrettskretsen om GIL blant annet har
underslagsforsikring.
De anbefaler «klubbforsikring» til 4000 kroner.
Dette tilbudet videresendt idrettsrådet, og de anbefalte at
GIL bruker denne.
GIL har kjøpt inn denne som erstatter tidligere forsikring til
800 kroner.
-Politiattester. Status.
Gruppeledere har fått medansvar å få inn politiattester.
De gjenstående er oppfordret til å få inn denne til neste
møte.
01.10.15; Gjenstår en del attester.
-GIL håndball. Gå i dialog med Byremo videregående for
en evt. Håndballsatsing. Pågår.
01.10.15; Ungdommer ønsker tilbud om kampsport.

Ansvar
Alle
Terje, Knut E Kjell A. og Lyder
Knut E.

Knut E.

Terje

Knut E

54

-Generalforsamling Byremo kulturbygg.
Troy er kommet inn i styret slik at GIL har tre
representanter. Troy Flottorp, Ingrid Refsnes og Søren
Seland. Troy tar over Søren sin rolle etter hvert.
Byremo Kulturbygg leverer overskudd for 2014 som er
videreført som egenkapital.
Referat fra dette møtet er ikke mottatt enda.
01.10.15; Knut Erik etterlyser generalforsamlingsreferat.
-Lovnorm (tas som egen sak senere, viss vi rekker det).
Utsettes til neste møte.
-Momsrefusjon
Ført inn beløp for momsrefusjon, hvor maks 7% av dette
kan tilbakeføres.
Info fra gruppene.
Treningsrom gruppa; Omsetning av medlemmer med
stabil medlemsmasse.
Else Marie ønsker å trekke seg fra styret, og det er
foreløpig ikke behov for å hente inn nytt styremedlem.
Behov for en delt medlemsliste siden treningsrom gruppa
gir rabatt for GIL medlemskap.
Ski gruppa; Lite aktivitet for tiden grunnet lite snø.
Snøscooter under reparasjon. Lysløype skulle vært pusset.
Forrige gang ble dette gjort i regi av GIL, men kommunen
antas å være eier av løpa. Stein Åge sjekker med
kommunen om de tar initiativ til oppussing, men følger
opp hvis ikke.
Hopp; Trening i plastbakke i Evje nå på høsten. Er dette
noe det er aktuelt å fortsette med, antas det at det er
ønskelig med tilskudd av midler for å drifte plastanlegget.
Langrenn; Varierende snøforhold i lysløypa på Byremo.
Stein Åge sjekker opp muligheter for samarbeid med Eiken
IL for å dele treningstider eller anlegget i Verdal skianlegg i
bytte mot støtte fra GIL.
Trimgruppa; Familiesvømming starter opp utpå høsten.
Jobbes med å få hentet instruktører.
Spinningrommet leies av Byremo kulturbygg.
Byremo kulturbygg ønsker å leie denne ut, men at denne
samtidig leies ut som kontorlokale. Jon Øyvind sjekker
opp.
Byremo heia (opp til varden); Grunneier ønsker ikke
skilting, men det er gitt tillatelse til å rydde og merke trim
vei og sette opp postkasse.
Idrettsdag; Utsatt grunnet regnvær.
Forsøker på ny Søndag 13 September. Sjekker opp
mulighet for å leie hallen hvis det på nytt blir dårlig vær.
Trimgruppa har ikke budsjettert med inntil 4000 kroner for
å leie hallen. GIL styret stiller seg positive til dette.
Informasjonsskriv kan sendes til kommunen for

Terje/Knut E.

Alle
Lyder

Gruppelederne

distribusjon med «Infoen» for nordre del av kommunen.
Dette koster 250 kroner.
Eget budsjett for kursing av medlemmer som ønsker
trener roller. Ved aktuelle kurs, innhentes godkjenning fra
Knut Erik, før man melder seg opp.
55
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57

58

Høringsinnspill til varsel om oppstart av regulering.
Stein Åge
Hisåsen. Frist 1 sept.
Stein Åge lager et innspill til Audnedal kommune med
tanke på grøntområde rundt lysløypa og tilgjengelighet til
denne.
Videresendes til Knut Erik og Terje for orientering.
Status i arbeid med renovering av kiosk i hallen.
Terje/Knut E
Orientering om møtet med BK.
GIL viderefører et godt kiosktilbud, som skal generere
overskudd. Kiosken skal renoveres med noe økt tilbud.
Det kjøpes inn en pizzaovn som kioskgruppa kan disponere
fritt for eventuelt salg av pizza. GIL skal holdes orientert
om renoveringen og valg av løsninger.
Status klubbadmin/medlemsadministrasjon (www.
Knut E
Minidrett.no). Kurs i Hægebostad, 21 sept 17.30.
Knut Erik, Lyder og Kjell Arild stiller.
Terje sjekker opp muligheten.
01.10.15; Lyder representerte idrettslaget, på kurset.
E-postadresse må oppdateres.
Kontonummer må legges inn.
Medlemmer må legges over i programmet. Det er per i
dag ca 70 medlemmer registrert i programmet. De
resterende må legges inn manuellt.
Styret møtes den 15 oktober kl 19.00 i ballhallen for å
ordne dette.
Det er registrert håndball, skiskyting og aktivitetslek som
aktivitet i regi av idrettslaget. Flere underkategorier under
ski.
Friskus.
Sendt e-post om Friskus til gruppeledere, et opplegg rettet
mot overvektige barn. Tilbud til alle barn i aldersgruppen
1-3 klasse uavhengige om de er GIL medlemmer eller ikke.
Opplegget er opprinnelig ment for overvektige barn,
men på Byremo vil dette bli et tilbud for barn uavhengig
av overvekt. Alle innenfor den spesifikke aldersgruppe
kan delta, men de som er overvektige, og som har
meldt seg på opplegget, vil i tillegg til treningen også få
en oppfølging i temaet kosthold. Knut Erik har blitt
forespurt om aktuelle kandidater som trenere til dette
tilbudet. Lise Christensen er spilt inn som aktuell kandidat
og har takket ja til treningsansvar her.
Lise får en deltidsstilling og blir lønnet av kommunen.
Dette settes i gang i løpet av september.
01.10.15; Det blir likevel ikke tilbud i Byremo. De som har

Knut E

ønsket tilbud må reise til Konsmo.
Idrettsdag. Se underpunkt i punkt 54 til Trimgruppa.
Produktsalg.
Tilbud fra Dupro ved Lene Håland, om distribusjon av
varer og tjenester for drift av idrettslag.
Lyder sjekker opp om dette er aktuelt for noen grupper.
Håndballgruppa er den gruppa med høyest
dugnadsaktivitet. Fremstår mindre attraktivt for de andre
gruppene.
01.10.15; Ikke aktuellt for idrettslaget.

59
60

61

Referat frå idrettsrådet
Tildeling av LAM midler.
Kommunen får tildelt en pott basert på antall medlemmer
under 19 år. Per i dag fordeles midlene 50/50 mellom KIL
og GIL. Det er likevel foreslått at dette fordeles etter
medlemsantall. Det er derfor viktig å få meldt inn så
mange som mulige medlemmer, spesielt de under 19 år.
Tilskuddet er på 540 kroner per medlem under 19 år.
Hvilke aktiviteter mangler eventuelt for å øke
medlemsmassen?
 Håndball for gutter i ungdomsskolealder. Halleie
tilsvarende som mosjonsfotballen.
 Løpetrening?

Alle
Knut Erik / Lyder

Terje

Terje tar kontakt med Byremo VGS for å diskutere et
tilbud.
Utkjøring av søppeldunker for glass og metall.
Tilbud om utkjøring av søppeldunker fra Maren.
Tilbudet er per nå på 50 kroner per dunk. Det er omtrent
250 dunker som skal kjøres ut.
Enighet om å ta tilbudet, med opplagringsplass på Byremo
sanden.
Knut Erik sjekker dette nærmere med kommunen.
Terje sjekker med Maren om leveransebetingelser.
Skal kjøres ut ganske snarlig.
Møtet ferdig 21.30. Neste møte x01 Oktober.

62

63

Møtereferat, GIL 08.06.15
Punkt

Hva

39. Oppsummering av
medlemsinnbetalinger.
Manger har fortsatt ikke
motatt faktura. Mer enn

Tiltak
Utkjøring av nye fakturaer til
de som ennå ikke har
fått/betalt medlemsavgifta.
Nye giroer trykkt opp.

Ansvarlige

Dato for
ferdigstille

50% har ikke betalt.

40.

41.

42.

43.

44.

24.08.15; Lyder og Knut Erik
har kjørt ut nye giroer til de
som ikke har betalt opp mot
tidligere medlemmer.
Førstehjepskurs for trenere Dato for nytt kurs fastsettes til
(REF pkt 34)
dato i september. (tirsdager og
16 september er uaktuelle).
Fortrinnsvis 10 September,
alternativt 21,22 24.
Se sak 53
Godtgjørelse for å måtte ta Det er ingen tidligere praksis
fri fra jobb for å delta i GIL for utbetaling av lønn for
arbeid (ref pkt 35).
pålagte oppgaver utført på
dagtid. Godtgjørelse av
styreverv har tidligere blitt
betydelig økt. Noe av grunnen
til at denne har blitt økt er for
å dekke oppgaver som må
utføres på vegne av
idrettslaget.
Leder av treningsrom gruppa
har ikke fått info om
godtgjørelse for styrearbeid,
og må ha etterbetalt styrejobb
for et halvt år.
Konklusjon; Det er ikke
ytterligere godtgjørelse for
tapt arbeidsfortjeneste.
Fremtidige saker må håndteres
enkeltvis.
Styreforsikring (ref pkt 27) GIL har ingen slik forsikring per
i dag. Slik forsikring koster
3977 kontra 888 kroner for
kun ansvarsforsikring per i dag
24.08.15 Vedtatt å kjøpe
forsikring til 3977. Se sak 53.
Ref pkt 18. Det er et
Dette er godkjent av
formelt krav om minst 40% idrettskretsen, men må settes
kvinner i et styre. Med
fokus på til neste år av
andre ord skal det egentlig valgkomiteen.
være to kvinner i
hovedstyret.
Ref pkt 23; Politiattest.
Liste for sjekk av politiattest
må oppdateres for alle verv i
idrettslaget. Politiattest må
leveres inn årlig. Gruppeledere
må håndheve liste for sin
gruppe, og vise videre til Terje.
Navn på oppdatert
organisasjonsplan må framvise
politiattest.

Knut Erik

Til info.

Knut Erik
sjekker opp om
dette er
lovbestemt å
ha, med
idrettskretsen.
Terje

Terje

08 Juni

Trenere under 15 år ved start
av sesongen, trenger ikke
attest.
Formålsvedlegg ligger
tilgjengelig på nettsider.
Søknad gjøres elektronisk på
politi.no. Behandlingstiden er
normalt to til fire uker.
Badevakter som er vakter mer
enn en gang i året, må ha
attest.
45. Oppsummering av referat
fra forrge møte

46. Skilting og rydding av sti i
regi av trimgruppa.

47. Info fra gruppene.

Gjennomgått og publiseres på
nettsider. Vedlegg angående
dispensasjon om fra regler om
kvinneandel i styret, må
vedlegges.
Hamran verksted har gitt
Jon
tilbud om 2500 per skilt. Tilbud
fra Harald Solås og Torkild
Flottorp kan innhentes.
Styret anser dette som et
veldig postivit tiltak, men det
er noe begrensede
økonomiske midler tilgjengelig.
Det kan også være mulighet
for å få støtte fra FLIR eller smil
midler fra kommunen.
Skilting Ikke aktuelt lengre. Se
orientering fra trimgruppa, sak
54.
Fotball; Tilbud til
ungdomsskoleelver kommet
igang gjennom
torsdagstrening. Videre tilbud
vurderes.
Ski; Planlegger nytt hopprenn
til vinteren og viderefører
ukentlige treninger til vinteren.
Samarbeid med andre
skigrupper i distriktet kan
vurderes.
Treningsrom; Kjøpt inn diverse
reservedeler. Kjøpt inn data for
å håndtere nøkkeltilgang.
Nøkkelkortsystem fases inn fra
09 Juni. Depositum
nedjusteres da fra 600 til 200
kroner.
Medlemstallet er rundt 60-70.

Behov for bufferkonto
signalisert.
Trimgruppa; Premie for
turdeltakelse basert på navn i
postkasser på tursti.
Trimgruppa oppfordres til å
sette dette inn for neste års
budsjett.
Tur med naturlos gjennomført.
Deltakelse av GIL syklister i
Kristiansand Hovden.
Idrettsdag gjennomføres på
sensommeren, fortrinnsvis den
16 August.
Dette inkluderer idrettsmerke
og grendeturnering i fotball.
Håndballgruppa; Sesongen er
avsluttet og har liten aktivitet.
Nye treningstider settes opp i
samarbeid med Byremo
Kulturbygg. Damelaget legges
ned.
Bygger opp på nytt med nye
spillere for å satse på å stable
på beina et lag til Sesongen
2016-2017.
Penger foreslått fryst på konto
i fem år for å lette oppstart av
nytt lag. Ønske at styret i
idrettslaget går i dialog med
Byremo videregående skole for
å se på muligheten med en
valgfagslinje i Håndball for å
øke rekrutteringen for
fremtidig satsning.
Knut Erik følger dette opp.
Kiosk; Har ferie.
Barneidrett og aktivitetslek;
Ønske fra styret om at Åse Iren
og Renate fortsetter som
trenere.
48. Kiosk, ref punkt 8.

Orientering om status; Byremo
Kulturbygg skal ta initativ til
forhandlingsmøte. Signaler om
at kiosken ønskes åpen ved
alle aktiviteter.
Kritierier for GILs
forhandlinger;
Kioskgruppa skal være med og
bestemme design/valg av
kjøkken for praktisk utforming.

Åpningstider som samsvarer
med et minimum av
omsetning, alternativt
kioskdrift med begrenset
varesortiment.
Knut Erik, Terje og Trine går i
et uforpliktende møte med
Byremo Kulturbygg for å finne
gode løsninger.
Kjøkkenet MÅ pusses opp før
kiosken kan driftes videre.
Knut Erik sjekker opp om det
er praktis/teknisk mulig med
en tidsstyrt brusautomat for å
dekke et minimumstilbud ved
kamper med lite omsetning.
49. Generalforsamling Byremo
Kulturbygg

50. Lovnorm

51. Momsrefusjon

52.
53.

Fredag 19 Juni.
Knut Erik og Kjell Arild møter.
24.08.15; Knut Erik og Terje
stilte se sak 53.
Lovnorm legges fram ved neste
styremøte med utarbeidelse
for framleggelse ved årsmøte i
Januar 2016.
Utarbeides med frist 15
Lyder
August.
24.08.15; Utarbeidet, ref sak
53.
Neste møte 24 August.

Møtereferat, GIL 04.05.15
Punkt

Hva

29. Statusoppdatering
30. Godkjenning av referat fra
forrige møte
31. Orientering fra gruppene

Tiltak

Ansvarlige

Til info.
Gjennomlest de to
foregående møtene.
Distribueres på nett.
Skigruppa; Ingen punkt å
notere.
Trimgruppa;
Fotball; Orientering om
Byremo cup. Godt
gjennomført. Spørsmål om
bytte av farger på drakter.
Bytte fra kvit til svart shorts,
spesielt i fotball. Innføres

Knut Erik

Dato for
ferdigstille

gradvis, men full
gjennomføring for 2016
sesongen. Sparebanken sør
interessert i å øke sponsing
av Byremo Cup, ved bytte av
navn på cupen til noe
sparebanken rettet. Knut
Erik sjekker sponsoravtalen
for juridiske føringer i
forhold til å hente inn
konkurrerende
sponsortilbud.
Barneidrett; I
Håndball; Møteaktivitet i
forbindelse med at
damelaget ikke klarer å stille
lag. Mange spillere har spilt
lenge og ønsker å avslutte
karrieren. Konsmo 5
divisjonslag sliter også med
å stille lag. Giv.akt damer
ser også ut til å måtte trekke
laget. Mangler minst seks
spillere. Sliter med å stille
trenere. Mulig det blir et
mindre budsjettunderskudd
i forbindelse med å leie inn
unge trenere. Positiv
tilbakemelding i styret for å
engasjere unge trenere.
Mange flinke spillere i
aldersbestemte lag, men det
er 16 års grense på
divisjonslaget. Står overfor
et «generasjonsskifte» som
er vanskelig å løse.
Kiosk; God gjennomføring
av Byremo cup. Høyt trykk
på lørdagen. Erfaringer fra
fjoråret var grunnlaget for
en god organisering. Kan
forespeile mindre aktivitet
om damelaget blir nedlagt.
En oppussing av kjøkkenet,
er sterkt ønsket. Ser på å
holde kiosken opp ved
rånetreffet til neste år.
Økonomi; Utestår betalinger
for en del
medlemsfakturaer. Kjell
Arild legger inn en
betalingspåminner på

hjemmesiden, om man ikke
har motatt giro i posten.
32. Hjemmeside
Gjennomgått, se punkt 20
33. 17nde mai
Gjennomgått, se punkt 12
34. Førstehjepskurs for trenere Er gjennomført tidligere,
ved innkjøp av hjertestarter.
Det ble holdt kurs av Evje
rødekors i
hjertelungeredning og bruk
av hjertestarter.

35. Godtgjørelse for å måtte ta
fri fra jobb for å delta i GIL
arbeid.

36. Lostur (31 Mai) +
Idrettsdag?

37. Minidrett
38. Tine fotballskule

Avveining mellom hva man
kan forvente av frivillig
arbeid. Tradisjon for at
dette er dugnad, men
arbeid på dagtid er også et
unntak.
Informasjonsdistribusjon.
For Idrettsdag må det
sjekkes med barneskolen
om lån av strøm.
Lyder får ansvar for
medlemsregistrering.
Fotballgruppa ber styret om
midler for å senke
påmeldingskostanden til
Tine Cup i Åseral, for å sørge
for at flest mulig barn for
mulighet til å delta.
Håndballgruppa dekker
dette internt, gjennom
budsjett vedtatt ved
årsmøte. Forslag om dekke
500 per deltaker fra
fotballgruppas disponible
budsjett. Styret mener det
er et positivt tiltak, siden
dette også er praksis i andre
undergrupper. Slik
kostnader skal dekkes av
den enkelte gruppa, men er
positive til at fotballgruppa
går med et forventet
underskudd i år for å dekke
denne utgiften.
Knut Erik erklærte seg
inhabil siden han er trener i
fotballgruppa.

Knut Erik
sjekker opp
med Byremo
kulturbygg og
nedre
setesdalen
røde kors for
muligheter.
Knut Erik
sjekker opp
tidligere
praksis.

Jon Øyvind /
Knut Erik

Lyder
Fotballgruppa

Møtereferat, GIL møte (etter kurs) 23.03.15
Punkt

Hva

16. Orienteringssak om Kiosk i
B.K. Avtalen mellom B.K og
GIL er ikke fornyet. Kiosken
må pusses opp for å
godkjennes av mattilsynet
til kioskdrift innen Aug
2015.
17. Publisering av møtereferat
på nettsider etter at disse
er gjennomlest av
hovedstyret.

18. Det er et formelt krav om
minst 40% kvinner i et
styre. Med andre ord skal
det egentlig være to
kvinner i hovedstyret.
19. Oppdatering av
idrettsnormen i 2011.

20. Filosofi rundt redakaktører
og bruken av GILs nettside.

Tiltak

Ansvarlige

Skisse er sendt B.K,
nærmere forhandlinger vil
skje i løpet av kort tid.

Knut Erik

Møtereferat publiseres på
GILs nettside av sekretær.
Eventuelle personalsaker
skal anonymiseres.
Regnskap publiseres også
for å gi åpenhet og tillit.
Sende søknad til NIF Vest
Agder om dispensasjon fra
kjønnskvotering i styret.

Kjell Arild

Idrettslagets lover må
oppdateres fra revisjon i
2003. Det må også avklares
om gruppeledere og
sekretær har stemmerett.

Terje

Styret må kalle
inn til
ekstraordinært
årsmøte med
14 dagers
varsel på
hjemmesiden
med
opplysninger
om hvilken sak
som skal
behandles.
Saken må
bearbeids, og
planlegges
framlagt ved
møte 24
August.
Gjennomgang
av dokumentet
ved neste
møte 08 Juni.
Sekretær sender veileder for Kjell Arild
nettsida til alle
gruppeledere og oppretter
redaktørtilgang. De som
ikke ønsker tilgang etter en

Dato for
ferdigstille

21. Strategioppgave. Nedtegne
en visjon for GIL og lagets
verdier og virksomhetside.
Felles forståelse av
idrettslagets mål.
God kommunikasjon med
medlemmer og andre.
22. Stillingsbeskrivelse/mandat
for ulike verv i idrettslaget
og en tidsplan for
idrettslagsåret.

23. Politiattest.

24. Regnskapsstatus
25. Underslagsforsikring

26. Kontantomsetning

innkjøringsperiode, slettes.
Videre fiolosofi om bruken
av sida må diskuteres. Bilder
må ikke distribueres uten at
tillatelse fra foreldre (og
barn) er gitt.
Flere muligheter med
instagram, sms, infoen
diskutert. Sjekke opp
tilgjengelig lagringsplass på
server med Proisp og evt
kostnad.
24.08.15; Vurdert til info.
Visjon bør settes for hva GIL
vil utrette og oppnå innen
ulike idretter. Det bør settes
en tidshorisont med
nødvendig satsing for å
oppnå dette.

Dette bør settes opp for at
de kommende styrene får
en veiledning på hva som
ofte går igjen å måtte gjøre i
løpet av et år. Det kan med
fordel også settes
stillingsbeskrivelser slik at
valgkomiteen kan vise til
hva et verv innebærer.
Forhåpentligvis vil dette
gjøre det lettere for
valgkomiteen å få
medlemmer til å ta verv i
idrettslaget.
Liste for sjekk av politiattest
må oppdateres for alle verv
i idrettslaget. Politiattest må
leveres inn årlig.
Gruppeledere må håndheve
liste for sin gruppe, og vise
videre til Terje.
Regnskapsstatus gjøres på
hvert styremøte.
Har GIL
underslagsforsikring? Dette
skal være obligatorisk ifølge
NIF.
To stk. må telle og kvittere
for kontaktomsetning. Ved

Må gjøres i
samråd med
gruppene, og
blir en
årsmøtesak om
det trengs
ressurser bak
dette.
Alle kan med
fordel gjøre
dette. Foreslås
at den enkelte
gjør dette, med
en senere
gjennomgang
for å sjekke at
alle oppgaver
er dekket.

Terje

Lyder
Knut Erik

Kioskgruppa
mfl.

Oktober
2015 (før
neste
årsmøte).

08 Juni

27. Styreforsikring

28. Opprette
krisehåndteringsplan

overlevering av kioskkasse,
må neste person telle
igjennom
kontantbeholdning for
mottak.
Gjøre en vurdering på
kost/nytte av dette.
24.08.15; Se sak 53.
Idrettsforbundet har ferdig
mal. Gjelder spesiellt
hopping, men også aktuellt
ved andre
idrettsarrangement.

Gjennomgang av forrige møtereferat, GIL møte, 24.02.15
Punkt
1.

2.

3.

Hva
Oppdatere
styreregister,
Brønnøysund.
Tilgang til GIL konto
må overføres til ny
regnskapsansvarlig
Årskontingent

4.

Informasjonsdistribusj
on

5.

Forsikring

Tiltak

Ansvarlige

Dato for
ferdigstille

Knut Erik

Lyder trenger kopi av
årsmåterefereat for å ta
videre med Sparesor.
Diskusjon om GIL
medlemmer skal kunne
registreres på min idrett.
Fordeler; Kan meldes på
aktiviter, og lettere
verifikasjon av betalende
medlemmer.
Familiemedlemmer må
meldes på faktura, for å
registreres.
Lyder sjekker med Oddvar,
opp mot tilgang til min
idrett. Sjekkes opp før
årskontingent sendes ut.

Lyder

Lyder

Utsatt grunnet
minidrett ikke
var
ferdigutviklet
innen giroene
må i posten.
GIL holder tett
kontakt med
minidrett, med
satsing på at
det dette går i
orden i 2016

Sendes ut nærmere
sommeren. Faktura for
årskontingent sendes ut
tidligere, slik at gruppene
har mulighet til å skrive en
flyer for informasjon.
Formål å
økemedlemsmassen og
reklamere om drift.
Har en gjeldende avtale

Terje

Distribueres av
onsdagsklubbe
n i løpet av
kort tid.

Terje

med IF, som dekker
ansvarsforsikring for
utstyr, se ellers GILs
hjemmeside.
Alle barn tilknyttet Norges
idrettsforbund er forsikret
gjennom Gjensidige inntil
fylte 13 år.
Utøvere over 13 år må
selv sørge for forsikring.
Økonomisk; Lyder
Sekretæransvar; Kjell
Arild, har ansvar for GILs
Internettside;
Årsmøteinnkalling,
beskjeder, cuper.
Ansvar for hvem som
oppdaterer hva diskuteres
på neste GIL møte med
gruppeledere.

6.

Ansvarsfordeling

Kjell Arild, se
oppdatering
punkt 17.

7.

Idrettspeaker.no

Oppdatere info.

Knut Erik

8.

Kiosk i ballhallen

Reforhandling av avtalen
Byremo Kulturbygg. Det
drives i dag med lite
overskudd. Årsaker; Høy
innkjøpspris på enkelte
varer pga låst til
rammeavtale. Pålagt å
drive kiosk på dager med
lite aktivitet.
Forslag om at idrettslaget
har full rådighet over
kiosken. Oppussing må
foretas i henhold til krav
fra mattilsynet.
Kioskkomiteen har
mulighet til å styre
kioskdager.
Muligheter også for
framleie av avtalen.
Byremo Kulturbygg har
tidligere hatt rettigheter
på dager med høy
aktivitet. Dette foreslås å
strykes, hvor GIL eventuelt

Knut Erik &
Terje

Utdatert
system. Blir
slettet ila
sommeren
2015.

9.

Kommunikasjon
internt & eksternt

10.

Treningsrom

11.

Møteplan

heller driver framleie.
Forhandlinger pågår.
Knut Erik har sendt forslag
til kontrakt til Byremo
Kulturbygg. Denne saken
skal behandles av styret i
Byremo Kulturbygg.
24.08.15; Se orientering
sak 56.
Mail liste til gruppeledere,
distribueres til daglig leder
Byremo KulturBygg for
mer rettlinjet
kommunikasjon.
Avtale med BKB, er det
mulighet for å reforhandle
etter ett år. Avtalen
fungerer greit. Ikke behov
for å reforhandle.
Nytt nøkkelkortsystem på
plass.
Treningsrom gruppa må
håndheve
utstyrslisteKjell Arild
Månedlig møte
innledningsvis.
Første møte settes opp
Møter settes opp i
spinningrommet, og man
legger opp til å bruke
brakkene evt ordnes
nærmere
Mandag 23 Mars kl. 19.00.
Mandag 04 Mai kl. 19.00.
Mandag 08 Juni kl. 19.00.
Mandag 24 August kl.
19.00. (må oppdatere på
nett).
Torsdag 01 Oktober kl
19.00.
Valgnemnda innkalles den
01 oktober.
Tirsdag 17 November kl
19.00.
Tirsdag 05 Januar 2016, kl.
19.00.

Knut Erik

Knut Erik

For info

Valgnemnda innkalles den
05 januar 2016.
Årsmøte, Onsdag 10
februar 2016.
Må offentliggjøres fire
uker i forkant. Saker må
meldes inn senest xx
dager i forkant. Innkalling
distribueres på nettsider
samt at det henges opp
lapper i hallen og på Joker.

12.

17nde mai

GIL har forpliktet seg til å
arrangere leker. Ikke noe
arrangøransvar utover
dette. Skal arrangere
sekkeløp, 60 meter &
Jon Øyvind bestiller
premier.
Fotball, håndball og
trimgrupp planlegger
dette hver for seg.
Forespørsel om å bidra til
underholdning. Lunken
interesse for dette. Forslag
om bildekavalkade for
idrettsåret. Behandles
som egen sak i møte i Juni.
Må avklare hvilke
retningslinjer som gjelder
for publisering av bilder på
nett.

Gruppene,
Knut Erik
orienterer om
tidspunkt.

13.

Kostnadsnivå

Gjennomgås
til neste møte
med gruppene

14.

Årsmøtereferat

15.

Organisering av
damelag / drift av
undergrupper.

Kostnadsnivå for
treningsavgift, kontingent
og spinning. Kontingent
tak for flere aktiviteter.
Spinning, treningsrom &
kontingent for to personer
blir 5600 kroner.
Årsmøtereferat
distribueres på nettsider.
Hva ønsker
håndballgruppa av
fremtidig damelag.
Distribusjonsliste;
Lyder.at.Naglestadbruk.no

Kjell Arild /
Knut Erik
Orienteringssa
k

Knut.Erik.Valand.at.VABB.
no
Terje.at.hoyland.no
Kahornung.at.hotmail.com

