
   

 

 

 

 

 1 

REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTE I LIERNE IL ONSDAG 
2013.05.29. KL. 17.00 PÅ LISSALEN I SAMFUNNSHUSET  

 

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

 Leo Grubbmo (ski), Anita Lillemark Lundgren (volleyball), Edith Bruvoll 

Valfridsson (fotball), Johnny Brissach (friidrett), Mads Håvard Fagerstrand 

(barneidrett/trim) og Kjell Schive.    

 

 Meldt forfall:   Karl Audun Fagerli (fotball), Eva Westum Kveli 

(flyktningerennet) 

 

 Øvrige forfall: Ole Harald Kveli (skiskyting). 

  

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak 10/13.  Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 

  Vedtak: 

 

  Innkalling og sakliste ble godkjent. 

  3 tilleggssaker behandles under sak 18/13 ”Andre saker”. 

 

Sak 11/13. Godkjenning av protokoller. 

 

Vedtak: 

 

Protokollene fra styremøtet den 25.4.2013 og fra utvidet styremøte den 

30.4.2013 ble godkjent. 

 

Sak 12/13.  Status Lierne Idretts- og Fritidspark – fremdrift, valg av løsning for  

  friidrettsanlegget. 

 

  Under sak 6/13 den 30. april 2013 vedtok utvidet styremøte i Lierne IL  

  følgende: 

 

  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. 

 

  Lierne IL dekker sin andel av finansieringen med kr. 1.200.000,- til  

  kunstgressbanen ved Stortangen og kr. 290.000,- til løpebaner i Sørli. 
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  Kommunestyret vedtok den 7. mai 2013: 

 

1. Investeringstiltak 4401-7157, Kunstgressbane Stortangen, igangsettes med 

en kostnad på kr. 7.500.000,- og en kommunal egenandel på kr. 1.900.000,-

som lånefinansieres. 

2. Kommunestyret ber Plan- og byggekomiteen utrede hva man kan få til av 

idrettsanlegg i Sørli sammen med idrettslagene og Sørli skole. 

3. Plan- og byggekomiteen bes overta arbeidet med sandvolleyballbane 

Stortangen samt leke- og aktivitetsområde Stortangen (asfalt bak det ene 

målet), slik at arbeidet med dette kan skje samtidig med kunstgressbanen. 

Hensyn tas til alle idrettsanleggene, også sprintløype og lysløype.  

Igangsettingsvedtaket for de to anleggene fattes i junimøtet. 

4. Plan- og byggekomiteen bes videre hensynta at det blir igjen løpebaner i 

grus på 400 meter i SV og sør for fotballbanen på Stortangen, samt beholde 

området bak søndre målet slik at skolen kan drive friidrettsaktiviteter også 

etter at ny kunstgressbane er bygd. 

 

  Kommunestyrets vedtak inneholder i tillegg budsjett- og investeringsskjema. 

 

  Plan- og byggekomiteen behandlet saken den 23. mai 2013 og konkluderte med 

  asfaltdekke på løpebanene (alternativ 6). 

 

  Det utvidede styremøtet konstaterer at vedtakene under sak 6/13 i Lierne IL, 

  kommunestyrets vedtak og konklusjonen i Plan- og byggekomiteen ikke er 

  sammenfallende.  På denne bakgrunn fant det utvidede styremøtet grunn til å 

  behandle saken på nytt. 

 

  Det fremføres argumenter både for og imot grus- og asfaltbane rundt  

  kunstgressbanen.  Friidretten går inn for grusbane (alternativ 5), mens fotball 

  går inn for asfalt (alternativ 6).  Merkostnadene for grus er beregnet til 1,0 mill. 

  kroner og asfalt til 1,2 mill. kroner.  Kommunestyret har ikke tatt stilling til 

  finansieringen av merkostnadene.  Saken kommer opp på nytt i kommunestyret 

  den 19. juni 2013. 

 

  Volleyballgruppa informerte om at det ikke ligger kommunale midler inne i 

  finansieringen av volleyballanlegget, men det forutsettes at alle grunnarbeider 

  ligger inne i prosjektkostnadene.  Møtet ble informert om at det er inngått 

  avtale med nye Stortangen Skole om vask til en verdi kr. 45.000.  Det er videre 

  gjennomført dugnadsarbeid i forbindelse med arrangement i Liernehallen for 

  kr. 12.000.   

 

  Vedtak: 

 

  Lierne IL er forpliktet til å ta hensyn til hele idretten i Lierne og tar vedtaket i 

  Lierne kommunestyre til etterretning.  Flertallet går mot 2 stemmer inn for 

  alternativ 6 med grus løpebaner rundt kunstgressbanen. 

 

  2 stemmer ble avgitt for asfalt rundt kunstgressbanen. 
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Sak13/13.   Halvårsmøtet 2013. 

 

  Vedtak: 

 

  Halvårsmøtet holdes onsdag 12. juni 2013 kl. 19.00 på Lissalen på  

  Kommunehuset. 

 

  Følgende saker skal behandles: 

   Årsmelding, regnskap, handlingsplaner og budsjett for volleyball, ski 

   og skiskyting. 

 

  Alle dokumenter må sendes til styreleder innen 7. juni 2013. 

 

  Ski og skiskyting avklarer om de skal levere separate eller felles dokumenter. 

 

Sak 14/13. Gjenbruk av gamle Stortangen Skole. 

 

  Alle undergruppene må innen 15. juni 2013 melde inn til styreleder eller   

  sekretær behov for lokaler i gamle Stortangen Skole. 

 

  Lierne IL understreker at det er behov for garderober og tilgang på vann i 

  tilknytning til idrettsanlegget. 

 

Sak 15/13.    Kontingentinnkreving. 

 

Det utvidede styremøtet ble orientert om årsmøtevedtaket som tilsier at alle 

som deltar i aktiviteter i regi av Lierne Il skal være medlemmer i Lierne IL. 

Alle ledere og trenere og andre må følge opp sine deltagere opp mot oppdaterte 

medlemslister. 

Reidar sender ut ny oppdatert medlemsliste til gruppelederne. Videre sender 

Reidar ut medlemsgiro til de som betalte medlemskap i fjor. 

Siw-Ellinor annonserer i Li-nytt om medlemskap i Lierne IL, for å nå våre 

støttemedlemmer og nye.  

 

 

Sak 16/13.     Salg av alkoholholdige drikkevarer i forbindelse med arrangement –       

            idrettslagets policy 

 

  Vedtak: 

 

  Saken utsettes til neste styremøte. 

Møtet anbefaler at energidrikk med høyt koffeininnhold ikke selges til barn   

under 14 år, og viser til helsedirektoratets anbefalinger. 

Brev sendes til butikkene i Lierne 
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Sak 17/13. Evaluering av basistreninger på torsdager. 

 

  Vedtak: 

 

  Lierne IL mener at basistreningene fungerer bra og finner ingen grunn til å 

  gjennomføre endringer. 

 

  Det er viktig at det gis likt tilbud til alle uavhengig av idrettsgren og hvem som 

  leder treningen.  Treningene bør i størst mulig grad legges innendørs.  Dette 

  gir erfaringsmessig større deltakelse. 

 

  Møtet vedtar  at ski tar ansvar for perioden september – desember, fotball 

  tar ansvar for perioden januar – mars og friidrett tar ansvar for perioden april 

  – juni. 

 

Sak 18/13. Andre saker. 

 

a. Salg av dopapir. 

        Vedtak: 

        Lierne IL bestiller på linje med forrige gang dopapir for videresalg.  I 

        tillegg bestilles tørkeruller.  Styreleder kontakter grendekontaktene for 

        organisering av salget. 

b. Oppmerksomhet til vinnere av Vasaloppet og UngdomsOL. 

        Vedtak: 

        Styreleder sammen med leder ski gis fullmakt til å overbringe egnet  

        oppmerksomhet i forbindelse med halvårsmøtet den 12 juni. 

c. Orientering om Bolyst Lierne. 

        Edith orienterte om prosjektet og informerte om at det kan søkes om midler 

        til trivsels-/inkluderingstiltak. 

 

Neste møtetidspunkt:  Halvårsmøte onsdag 12. juni 2013 kl. 19.00 på Lissalen i 

Kommunehuset.. 

  

  

 

  

         

 Nordli, 29. mai 2013  

 

 

 Siw-Ellinor Aagård      Kjell Schive 

 Leder        (ref.) 


