
   

 

 

 

 

     

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL TIRSDAG 12.05.15 
KL. 18.00 PÅ KLUBBHUSET 

Til stede:  Hans-Petter Gjertsås, Mads Håvard Fagerstrand, Morten Elvseth  

Madelene Odelberg, Anna-Brita Gåsbakk, Jonny Brissach Turid S. Gjertsås, og  

Merete Gjertsås  

  

 

Sak 38/15   Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 
Innkallingen og saklisten ble godkjent med tilleggssaker som ble behandlet 

under sak 49/15. 

 

Sak 39/15   Godkjenning av referat fra styremøte 16.04.15  

 

Vedtak: 
Utsettes.  

 

Sak 40/15   Handlingsplan 

Sprint/ lysløype. Morten tar kontakt med kommunen. 

Dopapirsalg settes ut til august, og ikke i juni som det står i handlingsplan. 

Leder bestiller et nytt parti dopapir -  ½ trailerlass (20 paller) 

 

Sak 41/15   Avvikling av bankbokstjeneste - Grong sparebank 

Leder sjekker med banken hvem som evt. kan ha nøkkel til bankboksen. Lierne 

IL skriver brev til Grong sparebank, og ber om de må tilby kontanthåndtering 

en dag pr. uke i Lierne. Sekretær skriver brevet, og leder sender det.  

 

Sak 42/15   Turmål Lierne - forberedelser til ny sesong. 

  Bøkene blir ikke hentet inn i år. Det blir evaluert etter sesongen 2014/ 2015.  

 

Sak 43/15   Forespørsel ang rulleskikonkurranse Hotagen/ Sørli. 

Lierne IL stiller seg positiv til forslaget, Morten holder kontakten med 

Hotangen SC.  

 

Sak 44/15   NA karusell i orientering i september 

Lierne friidrett har tatt på seg arrangementet. Det foregår i Sørli søndag  

6. september. Jonny tar ansvaret. 

 

Sak 45/15   Orientering om tilsagn på kulturmidler 

  Lierne IL fikk 12. 000 kr. 

  Lierne Friidrett sender inn søknad på Prosjektstøtte til innkjøp av O-utstyr. 

 

 



   

 

 

 

 

     

 

Sak 46/15   Restlager klær - videre plan. 

Selge ut på Grenselir-arrangementet i Nordli 6. juni. Selges for 80 % av veil. 

pris. Morten lager prisliste. Madde og Merete tar ansvaret for salget. Merete 

setter inn i Li-Nytt om tilbudet.  

 

Sak 47/15   Halvårsmøteforberdelser 

16. juni kl. 19.00. Lierne Volleyball og Lierne Ski skal ha klart årsmelding, 

budsjett, regnskap og handlingsplan. Valgkomiteen må settes i gang, leder tar 

kontakt med Siw. Merete sender oversiktene over valg til Hans-Petter. Papirer 

må leveres til Merete innen 5. juni. Legges ut i Servicetorget. Innkalling i  

Li-Nytt uka før, tirsdag 9. juni.  

 

Sak 48/15   Orientering vedr Leie Stortangen - Lierne fritid trekker seg ut.  

  Tas til etterretning.  

 

Sak 49/15   Andre saker 
Grillhus – Forespørsel fra FAU, om å være bidragsyter. Lierne IL tar det til 

orientering. Avventer mer informasjon.  

 

Dugnadsliste idrettspark. Hans-Petter ajourfører lista. Fortsetter å bruke denne 

lista videre.  Diskutere videre på neste møte hvordan vi skal organisere 

dugnadsarbeidet.  

 

Turid snakker med Gerd Urstad, ang støtteordning fra UDI til klær og 

treningsavgift. Alle må meldes inn i Lierne IL. Turid ber om opplysninger, som 

skal sendes til Mads Håvard.  

 

 

Møtet slutt kl. 20.30 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 18.00 

 

 

 

Lierne 12. mai 2015  

 

 

 

 Hans Petter Gjertsås      Merete Gjertsås 

 Leder        (ref.) 

 

  


