Styremøte i IL Kolbukameratene
Møtenummer:
Dato:
Kl:

4/2020
06.05.2020
20.00 – 21.30

Deltagere:
Ole Bjørn (Fotball)
Ole Christian (Langrenn)
Jan Dagfinn (friidrett)
Lene (klatring)
Stine (Idrettskolen)
Trond
Per ivar
Øyvind
Line
(5 av 9 stemmeberettigede i hovedstyret møtte – beslutningsdyktig)

Påminnelse om idrettens rammebetingelser

1

Vedtakssaker:
28/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1
Vedtatt
29/20 Økonomisk oversikt pr. 31.03.20., jf. vedlegg 2 Vedtatt
30/20
Arrangement: Fjelltur 2020 – Vedtak om gjennomføring.
Underlag : Vi har sjekket med ØT sin koronatelefon og de gir ok på tur ut fra dagens status. Hilde
sjekker med vilkår og mulighet fra Fondsbu. Fondsbu jobber med å få på plass sine retningslinjer
og sjekker om vi kan komme. Dvs. vi må avvente til de gir info, så kan vi sende ut info til de som
har meldt seg på og klarere retningslinjene. Både på Fondsbu og generelt, samt reiseråd. Så har vi
også noen ledig plasser om noen flere vil være med.
Vedtak: Turen gjennomføres innenfor retningslinjer som gis fra myndighetene på det tidspunktet.

31/20

Prosjekter/Anlegg/Anskaffelser :
A. Oppgradering av ytterste fotballbane, forespørsel fra Kolbu KK
fotball.
Vedtak: Utbedre ytterste foballbane på KK sommeren 2020 til ett budsjett
av 50 000 .

Tilbud på avretting for 120 000 avslås, vurdere en light utgave.
Gjør det beste ut av de rammene som gitt og vedtaket som fattet.
Eller omtrent i samme størrelsesorden.

B. (Årsmøtevedtak om kjøp) Avtale med Kristine Kvikkstad, status og
fremdrift.
Orientering: K. Kvikstad fått tilbakemelding fra Østre Toten
kommune, omregulering pris – OK, Kjøp blir effektuert så snart
som mulig praktisk med skjøte ol. Nytt styre registrert i Brreg.
C. (Tidligere vedtak) Leveranse og oppsett av ny speekerbod, lager og
kiosk på fotballbanen + montering av stadionur. Status
2

Vedtak: Nødvendig grunnarbeid/fundament for å plassere
tilskuerbenker vedtas.
D. (Tidligere vedtak) Stolper og nett langs fotballbane. Status
Line tar kontakt med Kai til å avstemme forventinger om
fakturering – Utestående beløp med M. Amlie, slik at alle parter
har samme forventning.
E. Prosjektere og evt. Gjennomføre parkeringsplass inntil
håndballbanen. Prosjektering og budsjett til vedtak evt flyttes neste
møte.
Vedtak: Takker ja tilbudet fra Geir Bjerkeengen. Gjennomfører
parkeringsplan. Trond sjekker med noen for å avhente busker/trær

F. Sette opp/montere lys på håndballbanen. Stolper og lamper er
innkjøpt og betalt på lysløypeprosjektet. Status
Orientering: Avklare med Kai, hva som planlagt. Behov for lys før
idrettskolen starter.
G. (Årsmøtevedtak) Ny løypemaskin – Senest 2021 (status
finansiering)
Orientering: Mottatt gave Sparebankstiftelsen 350 000 – takke for
gave hjemmeside.
32/20

Treningsrom
- Forespørsel om å åpne. Fortsatt holde stengt, vedtak om videre bruk
av rom.
Vedtak: Minimum følge retningslinjene gitt av myndighetene. Ny
vurdering i Juni om åpning av trimrom.
-

Garderober også stengt.
Øyvind låser treningsrom
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