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Referat fra felles styremøte Kolbuidretten   
 
Møtenummer: 5/2020 
Dato:   10.06.20  
Kl:   19.30  
Sted:   Teams eller KKhytta. , Se inkalling epost  
 
Tilstede:    
KK: Stine, Trond, Lene, Øyvind, Line, Ole Bjørn, Kai 
Kolbu: Isabell, Håvard, Ronny, Jens Petter, Frank, Terje, Hanne 
Kolbu KK fotball: Hans, Harriet, Ola, Frank 
  
Sakliste 

 
33/20  
Korona situasjonen  

Vurdere åpning av hyttene for utleie. 

Vedtak: Vi åpner opp for å leie ut igjen sportshyttene jmf råd fra smittevernlegen i Østre 
Toten kommune. Isabell lager en oppsummering av det hun hadde fått fra smitterlegen. Ta 
opp igjen slik at vi har like priser for utleie på neste styremøte. 

Vurdere åpning av treningsrom på KK . 

Vedtak: Treningsrommet på KK vil fortsatt være stengt. 

Vurdere åpning av garderober /toalett.  

Vedtak: Toalettene holdes fortsatt stengt. 

 

 

 
34/20   
Behov for hjertestartere 
Hjertestarter på KK gått ut. Skal det skaffes nye; En til hvert anlegg eller ønsker ikke 
Kolbuidretten å ha dette. Evt utredning.  
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Vedtak: Undersøke noe rundt saken ifht kurs, hjertestarter etc. Hanne Undersøker saken 
nærmere. 
 
 
 
35/20   
Saksliste for ekstraordinært årsmøte  
 
 

A. Navn på nytt idrettslag – KOLBU KK  
 

B. Medlemskontigent – Klubbadmin støtter ikke vedtatt 
medlemskontingent. NIF krever at medlemskontingent faktureres 
og betales i medlemssystemet så medlemskap kan spores ved 
neste registrering.  
 
NIF opererer med medlem der finnes ikke noe støttemedlem eller 
familiemedlemskap. Behov for å rydde og forenkle fakturering.  
Vanskelig å vurdere hvem som er i familie, Skilte familier, 
Bonusbarn, Voksene barn osv. Flat takst – alle som betalt er 
medlemmer. Dessuten er det ikke mulig å fakturere en sum for de 
som er i relasjon i nye versjon av klubbadmin. Hvert enkelt 
medlem må faktureres.   
 
Støttemedlem: Alle som skal godkjennes som medlemmer i 
idrettsregistreringen skal vi ha lagt inn i Klubbadmin. Disse skal 
også være registrert med Navn, Adresse, Fødselsdato, Epost og for 
mindreårige (under 16 år) info på foresatt. Det er ikke tillatt med 
lister på støttemedlemmer der vi ikke har denne informasjonen.  
 
Forslag 100 kr pr medlem uansett støtte, familie, aktiv eller ikke.  
 
De vi pr i dag mangler epost adresse på har vi fått ett tips av andre 
at vi kan lage en felles epost type Kolbu.manglerepost@gmail.com 
alle fakturaer der vi mangler epost adresse blir sendt hit og vi kan 
printe og sende i posten.  
 

C. Budsjett – Behov for endringer? 
 

D. Valg  
 

E. Styret i Kolbu IL –ut 2020.  
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F. Gjennomføring av årsmøte – Praktisk 
o Hvem leder møte: Line 
o Referent: Håvard 
o Tilrettelegging og smittevern ansvarlig: Hanne  
o Behov for påmelding, ikke aktuelt. 
o Gaver  
o Servering: Kaffe og twist. 

 
Vedtak: Kan komme benkeforslag i salen under det ekstraordinære årsmøte. Noe 
diskusjoner rundt dette med de ulike systemene for adm av medlemmer. Forslag om flat 
medlemskontigent på 100 kr ble lagt frem forslag om. Budsjett fortsetter som tidligere. 
Valgkomiteen har kandidater på plass til årsmøte. Styret i Kolbu består ut året 2020. 

 
   
36/20   Overføring av medlemmer  

- Må skje raskt så vi får fakturert medlemskontingent umiddelbart 
etter ekstraordinært årsmøte.  

Vedtak: Medlemmer fra Kolbu flyttes over til KK, prøver å få til dette 
før fellesferien. 

 
37/20    Aktivitet  

- Fotballskole status og plan.  
Fotballskolen avvikles den 15-16 aug fra kl 10-14, Kolbuplassen. Få ut 
info via hjemmesider, facebook og Spond etc 
 
- Generell status. 
Åsjakt: Det er satt opp 10 poster på åsen. Se KK hjemmeside for mer 
info. 
Klatregruppa starter opp igjen på søndag 14.06.20. 
Fotball: Alle lag er i gang med treninger. 
Fotballgolf: Mange som benytter seg av tilbudet, undersøke om det 
finnes en app som kunne vært brukt hvor folk kunne ha registrert seg. 
 

 
38/20   Anlegg  
  Status Fotallbane KK: 

Banen er sådd, mangler sikringsnett og sikre andre farlige punkter 
rundt banen. 
Forslag om å stenge øvre banen på Kolbu for at det er ønske om å få 
sådd i på noen plasser på banen. Det kan event stenges felter eller 
aktiviteten kan styres men hele banen kan ikke stenge i hele juli. Høre 
om Frode kan være en kontakt person ifht til banene. 
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  Status Fotballgolf anlegg Kolbu  
Fotballgolfen har vært godt besøkt så langt i år, mangler 3 hull. Det 
jobbes med å utarbeide dette. Laget en skisse på forslag hva den 
borteste delen kan brukes til. Mangler matjord og få sådd i. Legge 
kunstgress rundt hullene. 
 

  Status kjøp av eiendom KK 
 Grenseoppgang med kommunen og grunneiere gjennomført.  

Ole Chr og Line har vært med på en dag sammen med ei fra 
kommunen for å se på dette. Line sender et brev til kommunen ang 
det gebyret de har blitt forespeilet, det er ikke ønske om å betale noe 
slikt gebyr. 
Gebyr på ca 65 000kr 

 
39/20  Eventuelt  

- Undersøke pris på bedre lyd anlegg på både Kolbu og KK. 
- Aktivitetsdag i september. Kick off for ny klubb. Aktuell dato er 20 

sept hvor man kan prøve å få med Maren L, Kenneth G, Fredrik B. 
- Sluttføre de prosjektene vi har. Lage ei liste over ting det kan være 

aktuelt å søke støtte/ midler på for å få sluttført det som er i gang. 
- Utskifting av løypemaskin på KK. 
- Se på låsesystemet på Kolbu, ha likt system på begge plassene. 
- Planlegge en dugnad på anleggene. 

    
 
Referent: Hanne 

  

Line Thirud  

 


