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REFERAT FRA STYREMØTE i LIERNE IL MANDAG 2013.04.25.      
KL. 16.00 BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI 

 

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

 og Kjell Schive.  

  

Styreleder orienterte om endringene i dagens møteprogram, herunder utsettelsen av utvidet 

styremøte. 

 

Plan- og utviklingssjef Roy Nilsen ga en orientering om planer og tanker om gjenbruk av 

gamle Stortangen Skole.  Han understreket at det er ledige arealer i bygget og eventuelle 

ønsker og behov fra Lierne IL kan meldes inn. 

 

Rådmann Karl Audun Fagerli deltok under behandlingen av sak 24/13 og delvis under 

behandlingen av sak 22/13. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak 18/13.    Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  

   Vedtak: 

   Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

Sak 19/13.    Godkjenning av protokoll fra møtet 2013.04.08. 

 

  Vedtak: 

  Protokollen fra styremøtet 2013.04.08. ble godkjent. 

 

Sak 20/13.   Referatsaker. 

 

  Styreleder orienterte om møtet den 16.04.2013 i Flyktningerennet hvor 

  årets renn ble evaluert. 

 

  Vedtak: 

  Styret tok saken til orientering. 

  Styret ønsker å få seg forelagt regnskapet for Flyktningerennet.         

         

Sak 21/13.    Kjøregodtgjørelse. 

 

  Vedtak: 

  Personer som representerer Lierne IL i møter utenom Lierne Kommune  

  innrømmes en kjøregodtgjørelse som ligger kr. 1,- pr. km lavere enn statens 

  regulativ. 
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Sak 22/13. Status finansiering av Lierne Idretts- & Fritidspark. 

 

  Rådmann Karl Audun Fagerli deltok delvis under behandlingen av denne saken 

  for å orientere om saksgangen, budsjettet, søknad om spillemidler og  

  anbudsprosessen. 

 

  Status ble gjennomgått.  

  Prosjektbeskrivelsen datert 15.11.2012 har et totalbudsjett for 2013 på  

  kr. 8.329.000,-.  Kr. 1.905.000,- er Lierne IL’s andel av finansieringen og er 

  tenkt skaffet til veie gjennom andelstegning, dugnad, sponsorer og gaver.  

  Dette er lagt til grunn for Lierne Kommunes og Lierne IL’s, herunder  

  undergruppenes, tidligere vedtak i saken.  Senere er Lierne IL’s   

  medfinansiering redusert til kr. 1.692.000,- ved at antall sandvolleyballbaner er 

  redusert til en og at volleyballgruppa går inn med kr. 65.000,- i egenkapital til 

  sandvolleyballanlegget. 

 

  Pr. 25.04.2013 har Lierne IL tegnet dugnadstimer og andeler samt fått inn 

  gaver og sponsorer for totalt kr. 1.589.000,-. 

 

  Anbudene er utarbeidet i 4 alternativer: 

 

   Alt.1: Kunstgressbane og friidrettsanlegg ved  

             Stortangen som beskrevet i prosjektplanen kr. 12.377.000,-. 

   Alt 2: Kunstgressbane m/ 2 m asfalt rundt  kr.   7.224.000,-. 

   Alt 3: Kunstgressbane m/ 2 sprintbaner og lengde- 

             grop med tartandekke.    kr.   7.955.000,-. 

   Alt 4: Som alt 3, men med 4 sprintbaner  kr.   8.217.000,-. 

 

  Rådmannen understreket at Lierne IL ikke trenger å forholde seg til  

  spillemiddelsøknaden.  Lierne IL’s ansvar er begrenset til å skaffe til veie sin 

  andel av finansieringen som beskrevet i prosjektplanen. 

 

  Styret har hele tiden forholdt seg til prosjektplanen og ble først i møtet kjent 

  med endringene i forhold til denne.   

     

  Vedtak: 

  Styret i Lierne IL viser til prosjektbeskrivelsen for Lierne Idretts- og  

  Fritidspark datert 15.11.2012, til Lierne Kommunestyres vedtak i samme sak i 

  desember 2012 og til mottatte anbud.  Styret anbefaler at alternativ 1 i  

  anbudet, som omfatter kunstgressbane og friidrettsanlegg gjennomføres.  

  Lierne IL dekker sin andel av medfinansieringen med kr. 1.185.000,- til  

  kunstgressbanen og kr. 290.000,- til friidrettsanlegget. 

 

Sak 23/13.  Henvendelse fra Li-Vert’n om dugnadshjelp. 

 

         Li-Vert’n har forespurt idrettslaget om dugnadshjelp i Liernehallen i  

  forbindelse med arrangement 11. mai 2013.  Idrettslaget har tidligere gitt  
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  beskjed om at laget ikke ønsker å være medarrangør.  Dugnadshjelpen er satt til 

  kr. 12.000,-. 

 

  Vedtak: 

  Lierne IL takker ja til tilbudet. 

 

Sak 24/13.    Innmeldte saker. 

 

  Karl Audun Fagerli hadde meldt inn følgende saker til styret: 

 

 Medlemslister i Lierne IL. Oppfølging av at deltagerne som 

representerer Lierne IL er medlemmer. Jeg ba om liste ultimo mars, for 

å følge opp for fotball, men har ikke fått noen ennå. 

 Arrangementet i Liernehallen 11.mai 2013. Har Lierne IL sagt fra seg 

eierskapet til dette arrangementet? 

 MX-sport. Hva ble provisjonen for 2012? 

 Basistreningene torsdager. Status, profil og annonsering. 

 Idretts-Camp på Grong primo mai. Hvordan er det annonsert i Lierne? 

Hvem tar ut deltagerne? 

 Hjemmesidene for Lierne IL. Status for bruken, og sett i forhold til 

stadig mer bruk av Face-book. 

 

  Innmeldte saker ble gjennomgått. 

  Orientering vil bli gitt i utvidet styremøte den 30. mai 2013.  

  

        Utvidet styremøtet berammes til tirsdag 30. april 2013 kl. 19.00 bak scenen 

        på Samfunnshuset i Nordli.  

         

 

 

        Nordli, 25. april 2013 

 

 

        Siw-Ellinor Aagård      Kjell Schive 

        Leder        (ref.) 


