Møtereferat

Styremøte nr. 3 – 2019/2020
Møtested: Klubbhuset
Til stede: Aslak Krokfoss, Hege H Amdam,
Siv Krokfoss, Frode Dyrkorn, Linn Tove
Braute, Jon Egil Sollied, Kjell Petter Braute,
Anne Sofie Valgermo, Anne-Grete R
Tennfjord, Stian L Eidhammer, Emma K
Hansen

Dato/tid: 18. juni 2019
kl. 19:00 – 21:00

Ikke møtt: Ola Mogstad

Nr.

Sak

Ansvarlig

021

Referat fra styremøte 14. Mai.
Godkjent uten merknader.

Alle

022

Oppsummering Ørskogdagane
24. – 26. Mai.
Det ble vervet 12 nye
medlemmer.
Idrettsskolen forsvant litt blant
alle andre aktiviteter for barn.
Det var mye tryggere og bedre
markert bane for sentrumsløpet.
Nytt telt ble kjøpt inn.
Hvordan få flere folk innom stad
til neste år? Mer liv rundt stand
som lykkehjul, konkurranser og
lignende.
Ned med prisene på salg av
diverse små effekter.
Tilbakemelding fra
bygdekvinnelaget at ingen andre
enn de skal være på kjøkkenet.

Alle

023

Nytt fra gruppene: cheerleading,
fotball, friidrett, idrettsskole,
ski/trim, sykkel og volleyball ØIL
Fotball: Pga litt stam likviditet

Alle

akkurat nå med betaling av
vedlikehold og granulat samtidig
med at ikke alle kontigenter er
innbetalt. Ber de om et forskudd
på 100 000 fra hovedlaget. Styret
sier ja til dette så lenge der er
nok på konto.
Flere av lagene vurderes å slåes
sammen pga for få spillere.
Hvorfor blir det mindre spillere
spesielt på jentene? Flere vil
trene cheerleading? Fokusere
mer på samhold enn
prestasjoner i lav alder (6-12 år).
Friidrett: Har hatt
sommeravslutning i fjøra med
hekkeløp stafett, pizza, kjeks, saft
og bading.
Idrettsskole: Samling i fjøra på
Tøssa med fisking og leik.
Sommeravslutning på Måsøyra
aktivitetspark.
Volleyball: spillere både fra
Vestnes, Skodje og Ålesund. Vil
kreve medlemskap av de fra
neste år.
Cheerleading: Har hatt
sommerfest med foreldre ca 450
personer i hallen og Emma fra
ski/trim delte ut en pengegave.
Har også hatt private
avslutninger og sammenkomster
lagvis.
Ski/trim: ny maskina er parkert i
garagen på Brauta.
Alle kasser er på plass.
Oddfrid Bell fikk tildelt
idrettsmerket for 50 år under
styremøtet.
Sykkel: Ikke representert.

024

Presentasjon av den nye
hjemmesiden til ØIL og status
fremdrift, publisering.
Siv har gjort en kjempe flott jobb
med den nye hjemmesiden.
Oversiktlig og fin der en kan
legge ut nyheter fra alle lag og
grupper.

Siv

025

Status nytt idrettsanlegg.
Prosjektkostnad 20 000 000 +
moms. Sponsormidler 2 000 000.
Bygginga starter når som helst
og blir utført av Vasto.
Øil har utført dugnad og saget
ned skogen mellom
kunstgressbana og den nye bana.
Må ha et møte med Gunnhild
Todal ang disc golf og hva som
må gjøres med den.

Kjell Petter

026

Status lager på Ørskoghallen.
Utsatt igjen i kommunestyret.
Bevilget i 2015, men mangler
folk til planlegging og
gjennomføring.
Møte med ordfører og styret i
hallen 20/6 der Aslak vil presse
på for å få fortgang i saken.

Aslak

027

Eventuelt.
Under dugnaden i klubbhuset
1/6 ble de 6 fra styret som var til
stede enig i at ski/trim kunne gi
overskuddet sitt til
cheerleadingen som trenger nye
matter. Siden de hadde blitt NM
var dette noe ski/trim ville gi
dem som en gave.

Alle

