Referat styremøte + undergrupper 06.06.2018

Tilstede: Geir Lyngvær, Jørn Tore Tømmervåg, Gunn Randi Fossland, Siv Holm, Stig Daniel Løfsnæs,
Eva Therese Width, Robin Bergli og Bjørnar larsen

1. Midt-Norsk Bygg og Eiendom ønsker og leie/kjøpe grusbanen på høgda.
- Daglig leder i MNBE, Reidar Alsvik, informerer ang planer om bobilparkering på Høgda.
Idrettslaget stiller seg positiv til utredning, og ønsker og være med på møte ang saken
med kommunen.
2. Politiattester
- Et evig tilbakevendene spørsmål. Vi mangler fremdeles mange politiattester. Disse må
være levert hos Eva innen 1 juli.
3. Høgda stadion.
- Jørn Tore og Stig Daniel kaller inn anlegskomiteen til et møte på Høgda. Det er en del
jobb som må takes tak i med en gang. Det er også ønskelig med en vaktliste på klipping
av gressbanen.
Jørn Tore kontakter Roger Bjerkelund ang vannlekasje.
Geir kontakter elektrikker ang nytt sikringsskap
4. Tilskuddsportalen.
- Siv informerer om bruk av tilskuddsportalen. Alle undergrupper kan registrere seg med
bruker der . Den er enkel og bruke. Vedlagt ligger en oversikt over forskjellige plasser det
kan søkes om penger.
5. Gjensidigefondet.
- Geir lager en felles søknad for hele idrettslaget. Forslag på prosjekt på sendes til Geir:
gemaly@online.no , innen 25 Juni.
6. Resultat ev avstemming ang ny logo.
- 33% nei, 67% ja. Styret tar dette som egen sak under årsmøtet, der det vil bli fremlagt
forslag til ny logo.
7. Livredningskurs til svømmevakter.
Eva snakker med Tove Monsø ang livreddingskurs.
8. Bruk av hjemmesiden.
- Jørn Tore arrangerer kurs for hver enkelt undergruppe. Det må på forhånd bestemmes
hvem i hver undergruppe som skal ha ansvar for hjemmesiden.
9. Halltid.
- Kun 2 undergrupper har søkt om halltid for høst 2018 og vår 2019.
Mandager 1800-2100 – Allidrett
Tirsdager 1730 -1930 Taekwondo
Torsdager 1730-1930 Taekwondo
Fredager og Søndager i partallsuker 1730-1930 Taekwondo
10. Utsette fotball til neste år.
- Allidrettsgruppa velger og utsette oppstart av knøtte og miniputt fotball til 2019.
11. Referatsaker
- Geir planlegger et møte med Gjensidige til høsten
- Eva prøver og få tak i sponsormal som idrettslaget har brukt før

12. Referat fra undergruppene.
- Taekwondo har deltatt et stevne på Røra, de kom hjem med 9 pokaler og 4 medaljer
De deltok med egen stand på frivillighetsdagen på Aure 2 juni
Det er fremdeles stor deltakelse på treningene
- Villmarksleiren har hatt en god del utleie i Mai. Desverre må de bruke en god del tid på
opprydding etter utleie. De har også opplevd at noen har gjort hærverk på stedet.
- Bueskyttergruppa har deltatt på frivillighetsdagen med egen stand 02 juni.
Opplever en liten oppgang i antall medlemmer og en økt interesse for 3D skyting.
Gruppa fikk inn 4300kr på Spleis. De har også søkt om middler andre steder for og få 3D
banen godkjendt.
Måtte avlyse skivestevne 09-10 Juni pga lite påmelding.
- Masseidrettsgruppa melder om at Solskjelsøya rundt er utsatt på ubestemt tid. Det er
usikkert når kabelferga er på plass igjen. Tustnaspretten avsluttes med eget
arrangement.

