
 
 

REFERAT HS MØTE 23.11.21 
Sted  Storstua 

Tid  tirsdag 23. november 2021, kl. 19.00-21.00 julebord etter møtet 

  HS møte 19-21 

Innkalt HS Ove Nordberg (dagligleder), Trond Jenserud (styreleder), Trude 
Camilla Jåvoll Hagen (nestleder), Vegard Øfstaas (styremedlem), Jeanette 
Engen Nordvik (styremedlem), Hanne 
Kvåle (styremedlem), Sajad Beheshti Ramazani (ungdomsrepresentant), 

Niklas Kanten (styrkeløft), Lise Susanne Wirstad Dynna (friidrett), 

Anders Risendal Johannessen (ski), Bjørg Johansen (skøyter), Dyre Rolstad 

(fotball), Kjetil Flaten (kajakk), Anja Elvira Broløkken (svømming)  
  

Forfall-Hovedstyret Kjetil Flaten (kajakk, Bjørg Johansen 

(skøyter), Sajad Beheshti Ramazani (ungdomsrepresentant), 

Vegard Øfstaas (styremedlem), Niklas Kanten (styrkeløft), 

Agenda  

47/21 Fordelingsnøkkel alle inntekter,  
Forslag-vi bruker LAM fordelingsnøkkel også på grasrot, (20% avsatt 
AlleMed) og hovedsponsor. Skiltfordeling sees på senere. 
Vedtak – Vi fordeler som foreslått. Vi setter oss ned for å gå igjennom 
malen og tallene. 

48/21 Fotballtribunene, veien videre 
Referert – Møte med naboen, initiativet fra fotballen. Fotballen ønsket å 
beklage og gi en uforbeholden unnskyldning. Naboen skal nå tenke på 
dette et par uker til og gi en tilbakemelding. Viktig at alle byggeprosjekter 
skal innom hovedlaget-/au. Orienteringen tatt til etterretning. 

49/21 Lygna skisenter-andelsbidrag kr. 40 pr. medlem 
Forslag-vi setter av midler i budsjettet for 2022 i tilfelle dette blir en sak på 
årsmøte i Lygna skisenter neste år. Dette blir hovedstyrets forslag til 
årsmøtet. 

50/21 Gjenkjøp av utstyr til styrkerommet 
Forslag- Bif kjøper igjen utsyr til styrkerommet. Totalpris maks kr. 35.000, 
vedtatt 

51/21 Klubbhåndboka 
Forslag-klubbhåndboka jobbes videre med og det nedsettes en 
arbeidsgruppe som jobber videre fremover med forslag til årsmøte  

52/21 Orienteringssaker 
- Utmelding fra Norges Turmarsjforbund 
- Oppdatert tekst i dugnadsavtalen til skøyter 
- Fornyelse av sponsoravtale med Glitre Energi 
- Søknader og tildelinger 

o Bingoen 
o Sparebankstiftelsen DNB-søknad idrettsuka 
o Kommunalt driftstilskudd til aktivitet 
o Tilskudd til drift av anlegg 
o Støtte til oppstart av Allidretten, kretsen 

- Status daglig leder 



 
 

Med sportslig hilsen 

Ove Nordberg 


