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REFERAT FRA STYREMØTE i LIERNE IL TIRSDAG 2013.03.12. 

KL. 17.00 BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI 
 

Til stede: Siw-Ellinor Aagård, Reidar Rødli, Tore Solstad, Hans Petter Gjertsås  

 og Kjell Schive. 

 

Forfall: Ingen 

  

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak 6/13.  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

Sak 7/13.   Diverse møtereferater/orienteringer. 

 

        Styret ble orientert om møte i dugnadskomitéen, årsmøtet i Flyktningerennet og 

        styremøte i Lierne Frivilligsentral. 

 

        Arbeidet med hjemmesiden er godt i gang og det vil bli arrangert kurs i bruk av 

        hjemmesiden.  Dato for kurset bestemmes i samråd med aktuelle brukere. 

 

        Styret tar sikte på å utarbeide en kommunikasjonsplan og å avklare retningslinjer 

        for bruk av hjemmeside, facebook, bilder etc. 

 

        Det ble gitt en orientering om status for arbeidet i Plan- og byggekomitéen for 

        Lierne Idretts- og Fritidspark.  Styret understreket viktigheten av at parken    

        omtales som Lierne Idretts- og Fritidspark og ikke Kunstgressbanen.  Det kan ikke 

        påregnes større finansiering fra dugnad/sponsing/andelstegning enn det som er 

        beskrevet i prospektet for parken.  Eventuelle tilleggsinvesteringer må avklares 

        med Lierne Kommune. 

 

        Skjema for politiattester er sendt til gruppelederne som må videresende disse til 

        aktuelle ledere og trener.  Skjemaene sendes i utfylt stand til Hans          

        Petter/lensmannskontoret som sørger for videre behandling. 

 

        Kontingentinnkrevingen tas opp i utvidet styremøte. 

 

        Vedtak: 

        Informasjonen ble tatt il orientering 

         

Sak 8/13.   Status finansiering av Lierne Idretts- og Fritidspark. 

 

        Status pr. i dag er følgende: 
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            Bekreftede tidligere tilsagn   kr. 1.160.000 

   Nye andeler/dugnadstimer   kr.    190.000 

   Smart Media     kr.      10.000 

   Nordli Totaktservice    kr.      10.000 

   KL Regnskap     kr.        5.000 

   Li-Vert’n kr. 50.000 over 3 år  kr.      50.000 

   Gäddede Camping kr. 30.000 over 3 år kr.      30.000 

   GL Bygg     kr.      25.000 

   BDO Revisjon    kr.        2.000 

 

   Status pr. i dag    kr. 1.482.000 

 

        Målet er kr. 1.900.000. 

 

        Vedtak: 

        Styret og dugnadskomitéen arbeider videre med oppfølging av potensielle    

        sponsorer som enda ikke har svart.   

 

Sak 9/13.   Eventuelt. 

 

        Det fremkom ingen saker under eventuelt. 

 

  

        Neste styremøtet er 22. april 2013 kl. 17.00 bak scenen på Samfunnshuset i 

        Nordli. 

 

 

        Nordli, 12. mars 2013 

 

 

        Siw-Ellinor Aagård      Kjell Schive 

        Leder        (ref.) 


