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REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTET I LIERNE IL TORSDAG 
2014.01.09.   KL. 17.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ 
SAMFUNNSHUSET   I NORDLI 

 

Til stede: Siw-Ellinor Aagård, Hans Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, 

 Mads Håvard Fagerstrand (barneidrett/trim), Karl Audun Fagerli (fotball), 

Johnny Brissach (friidrett), Turid Solum Gjertsås (volleyball) og Ole Harald 

Kveli (ski).  

 Inger Karine Aagård (Flyktningerennet) deltok under sak U03/14. 

 

 Meldt forfall:   Tore Solstad, Leo Grubbmo (ski).  

     

  Ungdomsrepresentantene var innkalt, men møtte ikke. 

  

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak U01/14.  Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 

  Vedtak: 

 

Sakene U03/14 og U04/14 i saklisten byttes om. 

8 tilleggssaker behandles under sakene U11/14 – U18/14. 

 

Sak U02/14. Godkjenning av protokoll fra utvidet styremøte 2013.11.14. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra utvidet styremøtet 2013.11.14. ble godkjent. 

 

Sak U03/14.  Vedtekter for Flyktningerennet SA.  
 

 Vedtektene ble fremlagt i møtet.  

 

 I henhold til vedtektenes § 6 skal styret ha minst 4 og høyest 8 medlemmer, og 

GSK og LIL skal ha like mange representanter hver i styret.  Medlemmene i 

GSK og LIL nominerer sine styrerepresentanter i sine årsmøter.  Styret i 

Flyktningerennet skal rapportere til medlemmene i GSK og LIL minst to 

ganger pr. år, henholdsvis innen utgangen av juni og desember. 

 

 I henhold til vedtektenes § 7 har GSK og LIL hver sin stemme i årsmøtet. 

 

 Styret i Flyktningerennet har i dag 6 medlemmer. LIL’s representanter er 

nominert av årsmøtet i LIL og valgt i årsmøtet i Flyktningerennet.  Disse er: 

Eva Westum Kveli (styreleder), May Randi Støvik Grande og Solvår Kveli. 

 Årsmøtet i LIL har valgt styreleder og nestleder i LIL som henholdsvis 

representant og vararepresentant til årsmøtet i Flyktningerennet. 
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 Vedtak: 

 

Det utvidede styremøtet ønsker ikke å foreslå endringer i Flyktningerennets 

vedtekter. 

I juni og desember hvert år sender Flyktningerennet 

aktivitetsmelding/årsmelding og regnskap til leder og sekretær i LIL i henhold 

til vedtektenes § 6. 

Innkallinger til og protokoller fra styremøtene i LIL sendes til leder i 

Flyktningerennet som ikke har møteplikt i styret i LIL. 

 

Sak U04/14.   Godkjenning av salget av Hegglund Fotballområde. 

 

Kjøpekontrakten ble fremlagt i møtet. 

Hegglund Fotballområde, gnr. 7 – bnr. 13 og 37 i Lierne Kommune er solgt til 

Ken Thomas Wallinder for kr. 40.000,-.  Kjøpesummen er i samsvar med 

verdivurdering.  Skjøtet er i samsvar med kjøpekontrakten. 

 

  Vedtak: 

 

  Overdragelsen, kjøpekontrakten og skjøtet ble vedtatt. 

  Styreleder gis fullmakt til å underskrive kjøpekontrakt og skjøte. 

 

Sak U05/14. Sammensetningen av styret i Lierne IL. 

 

I henhold til lovenes § 15 skal styret i LIL bestå av leder, nestleder og 3 

styremedlemmer.  I tillegg har styret ved behov innkalt gruppelederne til sine 

møter.  Møtet er da betegnet «utvidet styremøte».  Dette er ikke lovfestet. 

 

Det var enighet om at funksjonaliteten og kommunikasjonen mellom styret og 

gruppene kunne styrkes ved at lagets styre endres til å bestå av 3 medlemmer 

uavhengig av gruppene pluss gruppelederne i henhold til den til enhver tid 

gjeldene organisasjonsplan. 

 

Vedtak: 

 

Styret vil legge frem organisasjonsplanen samt nødvendige lovendringer i 

årsmøtet den 30. januar 2014. 

 

Styreleder avklarer en del lovmessige forhold med idrettskretsen i forkant av 

årsmøtet. 

 

Sak U06/14. Fordeling av halltider i Liernehallen i 1. halvår 2014. 

 

Vedtak: 

 

Halltidene fordeles slik: 

  Mandager kl. 18.00 – 19.30 Fotball/barneidrett. 
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    kl. 19.30 – 21.00 Volleyball 

 

  Tirsdager kl. 18.00 – 19.30 Volleyball 

    kl. 19.30 – 21.00 Trim 

  Onsdager kl. 18.00 – 21.30 Fotball 

  Torsdager kl. 18.00 – 20.30 Basistrening 

  Fredager kl. 18.00 – 20.00 Volleyball 

  Søndager kl. 10.00 – 12.00 Volleyball 

    kl. 16.00 – 20.30 Fotball 

   

Fra kl. 18.00 fredag 14. mars til kl. 16.00 søndag 16. mars reserveres 

hallen til turnhelg. 

 

  Fordelingen gjelder ut mai måned. 

  Gruppene sørger selv for bestilling av hallen. 

    

Sak U07/14.   NA-trippel’n – hvordan motivere til deltakelse og allsidighet. 

 

Deltakelsen i NA-trippel’n har vært nedadgående og møtet drøftet tiltak for å 

motivere til økt deltakelse og allsidighet idrettsaktiviteter. 

 

Vedtak: 

 

  Noe av nøkkelen til større deltakelse er å få flere med på skiarrangement. 

Gruppene sammen med foreldrene må gjøre en innsats for både å spre 

informasjon om trippel’n og motivere til deltakelse.  Samordning mellom 

gruppene er også viktig. 

Ski og friidrett sørger for informasjon. En premie på kr. 1.000,- trekkes blant 

de som har fullført NA-trippel’n. 

I tillegg etableres en lokal variant hvor karusellrennene inngår som ski-delen i 

trippel’n. Også for denne varianten trekkes en premie på kr. 1.000,- blant de 

som har fullført. 

 

Sak U08/14.  Momskompensasjon i 2013. 

 

Grunnlaget for søknaden om momskompensasjon for 2013 var kr. 3.959.982,-.  

Laget mottok kr. 191.780,-. 

 

Sak U09/14.   Spillemiddelsøknader i 2014-2015.. 

 

  Vedtak: 

 

Bente Estil arbeider med søknad i forbindelse med sprintløypa og lysløypa på 

Stortangen. 

Friidrett sørger for søknad når det gjelder orienteringskart i Nordli.  Dette 

ligger i planene for 2016, men flyttes frem til 2015 i kommunedelplanen for 

idrettsanlegg. 

Søknad vedrørende idrettsanlegget i Sørli kommer først i 2016 
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Sak U10/14. Evaluering av basistreningene på torsdager. 

 

  Vedtak: 

 

  Opplegget i 2013 videreføres i 2014. 

Gruppelederne sørger for informasjon til alle og understreker at det ikke er 

noen aldersbegrensning oppover. 

Treningene i perioden mai – juli bør legges utendørs. 

 

Sak U11/14. Kaffe- og dopapirsalg, tomgodsinnsamling. 

 

  Vedtak: 

 

Det gjennomføres en ny runde med dopapirsalg i januar på samme måte som i 

oktober. 

Restbeholdning kaffe selges til kr. 100,- for 5 poser eller kr. 25,- pr. pose. 

Kaffesalget var ingen suksess og gjentas derfor ikke. 

Tomgodsinnsamling gjennomføres samtidig med dopapir- og kaffesalg med 

følgende ansvarsfordeling: Hovedlaget i januar, volleyball i mars og fotball i 

mai/juni. 

 

Sak U12/14. Idrettsregistreringen. 

   

  Fristen for registreringen er 31. januar. 

 

  Vedtak: 

 

  Alle gruppene må foreta registreringen innen fristen. 

  Inger Karine Aagård sørger for registreringen av deltakere i Flyktningerennet. 

  Ski sørger for registreringen av Lierne IL’s deltakere i Gunnarfjellrennet. 

 

Sak U13/14. Nominering av kandidater til innsatspokalen. 

 

  Følgende ble nominert: Patrik Lundgren 

      Ole Jørgen Bruvoll 

      Karl Audun Fagerli 

      Laila Kveli 

 

  Vedtak: 

 

Styret beslutter hvem som skal motta lagets innsatspokal i neste møte.  Pokalen 

deles ut på lagets årsmøte den 30. januar 2014. 

 

Sak U14/14. Avtalen med Lierne Kommune. 

 

Rapport og oppstilling over støttebeløp er sendt til kommunen i henhold til 

avtalen.  Støttebeløpet er på kr. 158.000,-.  I tillegg kommer kr. 55.000,- for 

internasjonale prestasjoner som ikke inngår i avtalen. 
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Sak U15/14. Sakliste for årsmøtet i 2014.  

 

  Forslag til sakliste ble gjennomgått og kommentert. 

 

  Vedtak: 

 

  Styret vedtar endelig sakliste i neste møte. 

  Frist for å melde inn saker settes til 17. januar 2014.  

 

Sak U16/14. Kontingenter for 2014. 

 

  Vedtak: 

 

  Kontingentene for 2014 foreslås slik:  Barn  kr.   50,- 

         Voksne kr. 100,- 

         Familie kr. 250,- 

 

  Alle som deltar i virksomheter i Lierne IL skal være medlemmer i Lierne IL. 

 

Sak U17/14.  Estilstatuen i Sørli. 

 

Målet er at statuen skal være ferdig i juni 2014 med avduking i forbindelse med 

Li-martnan. 

 

Vedtak: 

 

Lierne IL stiller seg positiv til å delta med dugnadsinnsats for å finansiere 

statuen. 

 

Sak U18/14.  Neste styremøte. 

 

  Vedtak: 

 

Neste styremøte berammes til mandag 20. januar 2014 kl. 19.00 på 

møterommet bak scenen på Samfunnshuset i Nordli. 

 

 

 

         

 Nordli, 9. januar 2014  

 

 

 Siw-Ellinor Aagård      Kjell Schive 

 Leder        (ref.) 

 


