
   

 

 

 

 

     

 

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 28.10.15 
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, Morten Elvseth  

Sak 82/15 -  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 
Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

Sak 83/15 -  Godkjenning av referat fra styremøte 22.09.15 

Vedtak: 
Godkjent  

Sak 84/15 - Presentasjon av Trimtex idrettsbekledning. 

Vedtak:  

Trimtex velges som leverandør av nye klær. Madelene, Turid og Morten får 

oppdraget med å foreslå to typer overtrekkdresser, en tynndress og en foret 

dress.  

 

Sak 85/15 - Gjennomgang av halvårsregnskap for Lierne idrettslag 

Vedtak:  

Saken utsettes til neste møte 

Sak 86/15 - Dialogmøte med idrettskretsen (Susanne Brattli) i Grong 30. nov. Hvem 

møter? 

Vedtak: 

Lierne IL melder på to stk., Turid møter sammen med Hans-Petter eller 

Madelene 

Sak 87/15 -  Sørli idrettspark 
" Lierne il innstilte på 7er bane og friidrettsdel i styremøte desember 2014. Plan og 

byggekomiteèn har kommet med et nytt forslag om 9er bane, tennisbane og lekeområde for 

Sørli skole. Det er ønske fra politisk hold om at planene forankres i idrettslagene og Sørli 

skole før politisk beslutning fattes"  

Vedtak: 

Lierne IL støtter de nye planene, med 9’er fotballbane, tennisbane og 

lekeområde, til byggekomiteen for Sørli Idrettspark, med forbehold om at 

finansieringsplanen som er forelagt går i orden, og opphever således vedtaket i 

sak 88/ 14.  

 



   

 

 

 

 

     

 

Sak 88/15 -  Adventskalender. 

Vedtak: 

Siste frist for å levere bilder til Hans-Petter er 30. oktober-15. Sponsorene er på 

plass. Morten selger kalendre fra Sørli Bygg-boden på Førjuls-Martnan, samt at 

det skal selges på dørene i uken etter. Madelene, Turid og Morten setter opp 

dugnadsliste over hvem som skal selge kalenderne. Premiene er fire flax-lodd 

hver dag, på den 24. desember er det 20 lodd. Premiene hentes på Lierne 

servicetorg. Hans-Petter og Merete fikser trekking. Kalenderne kan hentes hos 

Merete 

Sak 89/15 -  Avtale med Lierne kommune – avklaringer 

Vedtak: 

Hans-Petter lager utkast til ny avtale, og sender ut på e-post til styret før 

oversendelse til ordfører. 

Sak 90/15 -  Dugnadsliste for 2016 (dopapir og adventskalendersalg) 

Vedtak: 

 Dugnadsliste er ikke klargjort. Det skal være klart til neste møte.  

Sak 91/15 -  Hovedsponsorer:  
NTE kan gå inn på en ny avtale på 20.000 kr pr år i tre år. Dvs. de reduserer 

omfanget av gjeldende avtale. Det er ikke nok til å kalle seg hovedsponsor. 

Leder jobber videre med saken.  

   

 

Sak 92/15 -  Andre saker  
- Hvem leier hall? Det gjør de ansvarlige gruppene. Merete sender inn 

søknad på basistrening, fra oktober til 28. april.  

 

- Volleyball trening U 15, gutter og jenter på onsdager. 

 

- G 16 skal spille om kretsens pokal i Trondheim mot Frøya 

 

- Ledere påpeker at alle må bli flinkere til å føre opp på listen over 

varebeholdninga på toalettpapir 

 

Møtet slutt kl. 20.45 

 

 Hans Petter Gjertsås      Merete Gjertsås 

 Leder        (ref.) 

 

 


