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REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTE I LIERNE IL TIRSDAG 
2013.04.30. KL. 19.00 BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I 
NORDLI 

 

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

 Leo Grubbmo (ski), Turid Solum Gjertsås (volleyball), Karl Audun Fagerli 

(fotball) og Kjell Schive.    

 

 Meldt forfall:   Eva Westum Kveli (flyktningerennet) 

 

 Øvrige forfall: Mads-Håvard Fagerstrand (barneidrett/trim), Johnny Brissach 

              (friidrett), Ole Harald Kveli (skiskyting) 

  

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak 6/13.  Lierne Idretts- og Fritidspark. 

 

  Karl Audun Fagerli orienterte om Plan- og Byggekomitéens behandling av 

  saken hvor det med 3 mot 2 stemmer ble innstilt på gjennomføring av  

  alternativ 4.  Styret i Lierne IL har tidligere under sak 22/13 enstemmig gått inn 

  for alternativ 1 med full utbygging av kunstgressbane og friidrettsanlegg på  

  Stortangen. 

 

  Møtet ble orientert om at det er svært lite sannsynlig at Lierne Kommune vil gå inn for 

  å bygge alternativ 1.  Dette på grunn av vesentlige avvik mellom prosjektplanens 

  kostnadsoverslag og mottatte anbud.  Som følge av overskridelsene vil kommunens 

  andel øke til 3,5 – 4,0 millioner kroner.  I tillegg kommer kostnadene forbundet med 

  kommunens forskuttering av sponsormidler, usikkerhet og ekstra isolering under 

  tartandekket..  Overskridelsene ligger hovedsaklig på friidrettsanlegget som i  

  prosjektplanen var kalkulert for lavt.   

 

  På bakgrunn av dette diskuterte det utvidede styremøtet alternative måter å 

  gjennomføre prosjektet på for å dekke idrettens viktigste behov, og følgende 

  enstemmige vedtak ble fattet: 

 

  Vedtak: 

 

  Det utvidede styremøtet opphever styrets vedtak under sak 22/13 den  

  25. april 2013. 

 

  Det utvidede styremøtet anbefaler at alternativ 2 med en ren kunstgressbane 

  med 2 m asfalt rundt bygges på Stortangen.  Dette anbefales under forutsetning 

  av at Lierne Kommune umiddelbart starter tilretteleggingen for bygging av  

  friidrettsanlegg med 2-4 100 meters løpebaner med tartan i Sørli og at  

  anlegget gjennomføres i 2013.  Videre forutsetter anbefalingen at det bygges 

  en 7’er kunstgressbane i Sørli med ferdigstillelse senest i 2015. 
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  Lierne IL dekker sin andel av finansieringen med kr. 1.200.000,- til  

  kunstgressbanen ved Stortangen og kr. 290.000,- til løpebaner i Sørli. 

 

Sak 7/13. Innmelde saker. 

 

a) Medlemslister. 

 

  Medlemslister og innbetalingsblanketter er sendt til alle gruppelederne. 

  I henhold til årsmøtevedtak må alle gruppelederne gå igjennom medlemslistene 

  og påse at alle som deltar i aktiviteter i regi av laget har betalt   

  medlemskontingent.  Det utvidede styremøtet anbefaler at det settes en frist for 

  betaling til 1. juni 2013. 

 

b) Lierne IL’s eierskap til arrangementet i Liernehallen 11.05.2013. 

 

  Laget har tidligere frasagt seg dette arrangementet og takket ja til et tilbud om å 

  bidra med dugnadstimer forbundet med arrangementet. 

 

  Styret vil på et senere tidspunkt ta stilling til om laget skal stase på inntekter 

  forbundet med salg av alkoholholdige drikkevarer.  

 

c) Avtalen med MX Sport, Steinkjer. 

 

  Salget i 2012 utgjorde kr. 118.901,-. 5 % provisjon av dette salget ga en inntekt 

  til laget på kr. 5.945,-.  Avtalen med MX Sport løper til og med 2015.  Det ble 

  uttrykt misnøye med både dokumentasjonen av økonomien og oppfølgingen av 

  avtalen. 

 

d) Basistreningene på torsdager. 

 

  Lierne IL vil foreta en evaluering av opplegget. 

 

e) Status hjemmesiden. 

 

  Ny hjemmeside er utarbeidet og tas i bruk 1. juni 2013. 

  Den nye hjemmesiden vil være enklere å bruke en den gamle.  Domenet er 

  fortsatt www.lierne-il.no   

  Hans Petter Gjertsås er ansvarlig for opplæringen som vil bli gjennomført  

  onsdag 29. mai 2013 kl. 19.00.   

 

Sak 8/13.  Gjenbruk av gamle Stortangen Skole. 

 

  Lierne Kommune arbeider med planer for gjenbruk av gamle Stortangen Skole. 

  I den forbindelse er det viktig at laget og gruppelederne melder inn behov for 

  areal/lagerplass så raskt som mulig.  Idrettens lagerplass bør fortrinnsvis ligge 

  opp mot hallen og idrettsanlegget. 

 

 

http://www.lierne-il.no/
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Sak 9/13.   Dato for halvårsmøtet 2013. 

 

  Vedtak: 

 

  Halvårsmøtet holdes onsdag 12. juni 2013 kl. 19.00 

 

 

 

Neste styremøte/utvidet styremøte onsdag 29. mai 2013. 

 Styremøte  kl. 17.00 

 Utvidet styremøte kl. 18.00 

 Kurs hjemmeside kl. 19.00 

  

 

   

 

 

 

  

         

 Nordli, 30.april 2013  

 

 

 Siw-Ellinor Aagård      Kjell Schive 

 Leder        (ref.) 


