
   

 

 

 

 

     

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL TIRSDAG 22.09.15 
KL. 18.00 PÅ KLUBBHUSET 

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

Madelene Odelberg, Johnny Brissach, Turid S. Gjertsås, 

Anna Brita Gåsabakk og Merete Gjertsås  

Forfall:  Morten Elvseth 

Andre:  Eva W. Kveli 

 

Sak 71/15 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
  

Vedtak: 
Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

Sak 72/15 - Godkjenning av referat fra styremøte 16.06.15 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 73/15 – Flyktningerennet. Eva W Kveli møter og har en statusoppdatering på 

Flyktingerennet. Økonomi, planer m.m 

Det blir ikke Flyktningeritt i 2016. Økonomi i rittet: I 2015 ble det knepet inn på alt det kunne 

spares på. Ingen sponsorer var inne i 2015. Dvs. det blir ingen Trippel heller i 2016.  

Flyktningerennet: Nedgang i antall deltakere, 100.000 kr mindre i startkontingent, men likevel 

blir årsresultatet ok (Se tidl. utsendt regnskap). Satser på snørik 2016, og normal start og 

målgang!  

Ferdig med de store investeringene for en stund, unntatt innkomsten på Gäddede skal gjøres 

noe med.  

Tråkkemaskina: Det bør formaliseres en avtale om bruken av tråkkemaskina mellom 

Flyktningerennet, LIL og GSK. 

Sekretariat for 2016, kjøpes fra enten Lierne utmarksservice eller Inger Karine direkte på 

timebasis. 

Åpningsseremoni: Blir i regi av Tre x Kveli og 1 Kvemo også i 2016.  

 



   

 

 

 

 

     

 

 

Sak 74/15 - Info fra Eva W Kveli (folkehelsekoordinator)-  Tilbud om kosthold og 

ernæringsopplæring for idrettslaget. 

I årsplanen for Lierne kommune står det at kommunen skal legge til rette for å informere om 

kosthold og ernæring. Det planlegges en infokveld i okt./ nov., hvor lag og foreninger blir 

spesielt invitert med Sigrid Gåsbakk som foredragsholder. Eva tar gjerne imot tips på arenaer 

det kan tas opp.  

Sak 75/15 - Turmål Lierne. Avslutting, trekking m.m 

Videreføring avhenger av avtalen med Lierne kommune. Eva W. Kveli 

(folkehelsekoordinator) er med videre å bidrar i planlegginga av evt. Nye aktiviteter/ 

lavterskeltilbud. 

Sak 76/15 – Handlingsplan 

Leder søker om lokale aktivitetsmidler. Dopapirsalg i oktober settes ut til senere. Morten, 

Turid og Madde setter opp en dugnadsliste for alt dopapir-salget og adventskalender for hele 

året, til neste møte. Dopapirsalg Januar – Mai – September og kalender i November. 

Innsamling av pant utgår på dopapirsalgrundene. Dette får undergruppene ta på eget initiativ. 

Pantelappene i boksen på butikken i Sandvika går fra 2016 til hovedlaget.  

Sak 77/15 - Hallfordelig høsten 2015 

 Aktivitet Alder Tid Annet 

Mandag Allidrett 

 

1.-7. kl. 18.00-19.00 

 

 

Tirsdag Volleyball 

Volleyball 

5.-10. kl. 

Fra 9. kl. (8. kl) 

18.00-19.30 

19.30-21.00 

Etter høstferien 

Fra uke 40 

Onsdag     

Torsdag Basistrening 

Fotballtrim  

Alle 

Voksne 

18.00-19.30 

19.30-21.00 

Etter høstferien 

Start i nov. 

Fredag Volleyball 2. div. 18.00-20.00  

Lørdag     

Søndag Fotball   Fra desember 

 

 

 



   

 

 

 

 

     

 

 

Sak 78/15 - Status Hovedsponsor og klesleverandør. Gjennomgang av innkomne tilbud. 

Li-skifer AS er med på det samme som forrige avtale: 30.000 kr pr år i 5 år. 

Grong sparebanks forslag er 50.000 kr pr år i tre år. Vi må prøve å få den på 5 år.  Leder 

forhandler videre på dette, og må ha det klart til neste møte. 

NTE var positiv, men ingen ting er klart enda. 

Sørli Bygg – klart til neste gang 

 

Klesleverandør – vi går videre på Trimtex-alternativet og Sørli Bygg som leverandør.  

 

Klubbfarger blir blå og svart.  

 

Sak 79/15 - Idrettsprøvemerke. Noe Lierne il burde organisere? 

Øvelser: Utholdenhet, spenst, hurtighet, kast. 100-årsjubileum i år.  

Styret arrangerer  onsdag kveld den 14. oktober. Kl. 18.00. Lierne idretts og fritidspark. 

Merete www.idretsforbundet.no . Jonny sjekker at vi har utstyret som trengs. Alle aldre 

velkommen.  

Sak 80/15 - Sørli idrettspark – Status 

Utsettes 

Sak 81/15 - Andre saker 

 Sturla sier opp som regnskapsfører for Lierne fotball og Lierne 

volleyball.  

 

 Idrettskretsen reiser rundt for å møte idrettslagene i november. Vi 

prøver å møte opp på dette møtet, som holdes på Grong.  

 

 Lierne IL fikk tilbakemelding fra Li-Vert’n om at de var fornøyd med 

dugnadsjobben på dansegallaen.  

Møtet slutt kl. 21.15 

Neste møte 28. oktober-15 kl. 18.00 på klubbhuset 

 

 Hans Petter Gjertsås      Merete Gjertsås 

 Leder        (ref.) 

 

  

http://www.idretsforbundet.no/

