
   

 

 

 

 

     

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL TIRSDAG 25.08.15 
KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET 

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

Madelene Odelberg, Johnny Brissach, Morten Elvseth, Turid S. Gjertsås og  

Merete Gjertsås  

Forfall:  Eva W. Kveli og Anna Brita Gåsabakk 

 

Sak 58/15 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
  

Vedtak: 
Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

Sak 59/15 - Godkjenning av referat fra styremøte 16.06.15 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 60/15 – Handlingsplan 

Volleyball og ski har ansvar for basistrening, sep.-des. Hallfordeling settes opp 

på neste møte.  

Fotball har dopapirsalget i aug./ sep. 

Adventskalender-Hans-Petter lager kalenderen, han må få tilsendt bilder før  

15. okt. Mads Håvard forespør alle sponsorer om å være med.  

Sak 61/15 - Dugnad Lasse Stefanz 19. september. 

Vi tar oppdraget. Merete og Madde setter opp liste og sender ut i løpet av 

førstkommende uke. 

Sak 62/15 - Stipend Sondre Skogen 

Lierne IL har gitt Sondre Skogen 10.000 kr i stipend til skolegang i Steinkjer (i 

10. klasse) og for hans satsing på fotballen. 

  

 



   

 

 

 

 

     

 

  

Sak 63/15 - Dugnad, vasking av klubbhus/lager 

Merete sender en søknad til P&U om redusert husleie mot at vi tar utvasking 

etter omgjøringa. Madde ordner med lapp som sendes med barna heim fra 

skola, om at dert blir dugnadsvask på klubblokalet under Grenselirtrening 

tirsdag 1. sep. kl. 18-19.  

Sak 64/15 - Ny organisering ift. dugnad? 

Vi prøver å ha oversikt på inntektsbringende dugnadsarbeid. Vi kan fortsette å 

bruke av dugnadstimer som folk skrev seg opp på når idr.parken skulle bygges. 

Lierne IL har betalt for disse timene til Lierne kommune. Denne listen må 

ajourføres. Hans-Petter må få oversikt over disse dugnadene, slik at han 

ajourføre listen etter hvert. 

Sak 65/15 - Ny klesleverandør 

  Morten kontakter Nava og G-sport Grong, og ber om tilbud.  

Sak 66/15 - Gjennomgang av Lierne il`s avtale med Lierne Kommune, og forberedelse til 

forhandling om ny før 2016 

Hans-Petter tar kontakt med LK for å starte forhandlingene om ny avtale. 

Merete sjekker tidspunkt. Morten og Han-Petter møter. 

Sak 67/15 - Hovedsponsorer. Plan for reforhandling med eksisterende, eventuelt 

kontakte nye sponsorer.  

  Hans-Petter starter opp jobben umiddelbart. 

Sak 68/15 - Flyktningerennet. Gjennomgang av regnskap m.m. 

  Utsettes, da leder i Flyktningerennet meldte forfall til møtet. 

 

Sak 69/15 - Søknad om momskompensasjon ble levert innen fristen 15. august 

  Søknad er innsendt av leder 

 

 



   

 

 

 

 

     

 

 

Sak 70/15 - Orientering fra Lierne Volleyball om endring av aldersgrenser. 

  Herrer fra 8. klasse på treningene i høst.  

Hilde Kveli har tatt på seg vervet som kasserer (Ann-Helen Holand sekr., 

Bjarne Arvasli nestleder, Turid leder) 

  2 spinning sykler er nå oppsatt i Liernehallen 

Møtet slutt kl.21.20.  

 

Neste møte tirsdag 22. sep-15. kl. 18.00 på klubbhuset 

 

 

 Hans Petter Gjertsås      Merete Gjertsås 

 Leder        (ref.) 

 

  


