
   

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE, ONSDAG 16.01.13 

KL. 19.15-22.30, FOAJEN, LIERNE- HALLEN 
 

Til stede:  Eva Bruvoll Bach, Leo Grubbmo, og Siw-Ellinor Aagård. 

  Karl-Audun Fagerli sak 102/12-107/12, 109/12-110/12 

  Einar Kvemo Sak 107/12 og 109/12 

  Morten Elvseth (valgkom) orienterte innledningsvis om status i valgkom-

arbeidet 

Meldt forfall: Vidar Formo, Arnodd Lillemark, Anita Lundgren 

  

Ikke meldt forfall: Gunn-Anita Totland og Eva Westum Kveli 

  Ole Harald Kveli hadde fått tilsendt innkalling til orientering 

 
Sak  102/12  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Enstemmig godkjent med kommentar om at referatene ønskes 

utsendt få dager etter møte. 

 

Sak 103/12  Godkjenning av møtereferat 12.12.12 

   Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 104/12  Referater 

- Frivilligsentralen: Det er så langt Lierne Fritid og Lierne IL som har 

meldt interesse for eventuelt eierskap. Fristen er den 21 januar  

- Søknader spillemidler 

I henhold til Lierne Kommunes vedtak i desember er det levert 5 av 

de 6 søknadene som var aktuell: 

 -Sprintløype (Lierne Ski) 

 -Kunstgressbane(Lierne Kommune) 

 -Friidrettsbane( Lierne Kommune) 

 -Sandvolleyballbaner(Lierne Kommune) 

 -Leke og aktivitetsområde ( Lierne Kommune) 

Ved fristens utløp for levering av søknad til Lierne Kommune 

manglet  søknad for skileikanlegg. 

- Forsikring i Gjensidige: 

Leder har i telefonsamtale med en saksbehandler i Gjensidige fått 

beskjed om at den forsikring vi har omfatter: 

«Ansvar for skade på person og ting» og er gjeldende for Sports- og 

idrettslag. 

Dugnadsinnsats og deltakelse i trimaktiviteter som Lierne 

Kommune tilbyr, betyr ikke at Lierne IL:s medlemmer kan stille 

krav til idrettslaget om noe skulle skje. De må i slike tilfeller ha 

egen ulykkesforsikring. 

- Styremedlem Mariell Olsen har levert skriftlig oppsigelse fra sitt 

verv, med umiddelbar virkning. Oppsigelsen er levert leder den 14 

januar. 



   

 

 

 

 

 

Vedtak: Referatene tas til orientering 

 

 

 

Sak  105/12  Sletting av andeler i Skjelbred Grendehus 

Skjelbred Grendehus AL har kommet med en forespørsel om tillatelse å 

slette våre andeler i Skjelbred Grendehus AL. Nordli IL hade en(1) 

andel som ble overført Lierne IL 2012.. Andelene kan ikke inløses eller 

utbetales, og har derfor ingen økonomisk verdi. Andel i lager gir heller 

ikke noen fortrinnsrett til bruk av huset eller lignende. Andelene 

representerer kun mulighet til deltagelse, samt stemmerett i lagets 

forstanderskap. 

Vedtak: Styret foreslår årsmøtet at man godkjenner sletting av Lierne 

IL sin andel i Skjelbred Grendehus AL. Enstemmig 

 

Sak  106/12  Avtale med Tunnsjø IL om opprettelse av Tunnsjø aktivitetsgruppe 

Styret i Tunnsjø IL har kommet med et forslag til avtale med Lierne IL 

ved avvikling av Tunnsjø IL. (Avtaleforslag vedlagt) 

Vedtak: Styret foreslår årsmøtet at man godkjenner avtalen. 

Enstemmig 

 

Sak 107/12  Årsmøtesaker  

   (Årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan) 

  Hovedlaget 

- Fremlagt regnskap må justeres og noen omposteringer må gjøres 

- Budsjett må tilpasses undergruppene, kompletteres når alle 

undergrupper har presentert sine budsjett. 

- Årsmelding kompletteres  

- Handlingsplan kompletteres med arbeidet om tegning av 

andeler/dugnadstimer ol og skal vise til periodene som det er arbeid på 

Lierne idretts- og fritidspark 

  Lierne Fotball 

- Årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan for 2013 er vedtatt av 

styret for Lierne Fotball 

  Lierne Friidrett 

- Årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan for 2013 er vedtatt av 

styret for Lierne Friidrett 

  Lierne Skiskyting 

- Regnskap foreligger uten justeringer. 

- Leder refererte til mail fra Vidar Formo. Det mangler årsmelding, 

handlingsplan og budsjett. Leder tar kontakt og ber om kompletteringer 

  Barneidrettsgruppa/trimgruppa i Nordli 

- Regnskap ble presentert og noen justeringer/omposteringer må gjøres 

Det mangler årsmelding, budsjett og handlingsplan. Leder tar kontakt og 

ber om kompletteringer.    

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK  108/12  Samarbeidsavtale med Lierne Kommune 2013-2015 

Leder og nestleder har diskutert utkast til avtale med ordfører. De 

avtalte justeringene i møtet er innarbeidet i avtalen.  

Vedtak: Styret foreslår at det under Resultatbasert bonus, tilføyes: 

Kr 5 000 for 1-3 plassering, sammenlagt, i Norges Cup 

Enstemmig  

 

 SAK  109/12  Regnskap Vikingfestival 5 mai 2012 

Vedtak: Fremlagt regnskap og rapport godkjennes og det vises for 

øvrig til regnskapet for 2012 (Lierne IL) der det fremgår at resultatet av 

festivalen ga et positivt resultat på kr. 28.316,13 hvorav kr 19.000 er 

tilskudd. Enstemmig 

 

SAK  110/12  Hall-tider januar – juni 

Barneidrettsgruppa, Lierne Volleyball og Lierne Fotball har kommet 

med ønsker om tider for leie av Lierne-hallen.  

Vedtak: Det søkes Lierne Kommune om lei av hall i henhold til 

innkomne søknader fra gruppene. Enstemmig 

 

SAK  111/12  Statusrapport fra gruppene 

   Vedtak: Utsettes. Enstemmig 

 

SAK  112/12   Neste møte 

   Vedtak: Utsettes. Enstemmig 

 

SAK  113/12  Eventuelt 

   Vedtak: Ingen saker behandlet under eventuelt 

 

 

Nordli 17.januar 2013  

 

Siw-Ellinor Aagård 

Leder 


