
IL Skjalg 

Styremøte-referat 24. Juni 2021 
Klubbhuset 19:30-20:30 

Til stede: 
Marie Kloster  - Daglig Leder 

Heidi Tangen  - Sportslig Leder Junior & Senior 

Daniel Pedersen - Utøver representant 

Hanne Bakstad   - Stevneansvarlig 

Stine Bastiansen  - Økonomi  

Anneli Mikalsen  - Foreldreutvalg  

Trond Solbakken - Styreleder / Referent 

 

Ikke til stede: 

Leif Bærheim  - Sportslig leder Barn & Ungdom 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Agenda: 

1. Gjennomgang forrige måneds Styre-referat 
2. Økonomi – Kostnadskutt og Inntektsmuligheter 
3. Regler og adferd til Foreldre under Stevner 
4. Tiltak mot uønsket oppførsel blant utøvere   
5. Erfaring fra Stevner så langt i år 
6. Stevner og Arrangementer fremover 
7. Vervekampanje – og andre tiltak for rekruttering før Skolestart? 
8. Sosiale aktiviteter etter Covid 
9. Dugnadspakke for salg i Nov  
10. Teams oppdatering 
11. Runde Rundt Bordet 

 

1. Gjennomgang av Møte-referat Mai 
Ingen bestemte anmerkinger til referat.  Gjennomgang på slutten av møtet hvor referat lagres i 

Teams – Styre. 

2. Økonomi 

2.1 Kostnads-kutt: 
Vedtak om tiltak for kostnadskutt bestemt ved forrige Styremøte (Mai-21021) presentert og signert 

av de til stede (se Vedlegg 1) 

 



Tiltak omfatter: 
Følgende tiltak ble enstemmig vedtatt av Styret og anbefales iverksatt med virkning fra Høst 2021:  

 

a. Medlems-kontingent dekkes kun for Hovedtrener og tilhørende aktive barn/ungdom 

b. Gratis Skjalg treningstøy begrenses til kun jakke til våre trenere. 

c. NFIF admin gebyr kr 50,- må betales av hvert enkelt medlem. 

 

2.2 Inntektskilder 

• Stiftelse tildelt kr 5,000,- ?? 

• OBOS tildelt kr45,000,- 

• Sandnes Sparebank tildelt kr 25,000,- til nytt Mål-seil  - oppblåsbart 

• Sommerskole vil gi et bidrag med full påmelding for begge uker 

• Kiosk-inntekter ikke vært det store men forhåpentligvis bedre for høstsesongen 

• Bortfall av Familiedag har gitt mindre inntekter 

• Med-arrangør med Spirit av SAMMEN Stafetten Aug 2022 – krever stor dugnadsinnsats 

• Arrangør av ‘Run for Fun’ Stafett under ONS 

• 574 registrerte medlemmer – forhåpentlig kan dette økes på vei ut av pandemien 

• Dugnadssalg (se pkt 9.) er en av viktigste inntektskilder til klubben 

 

3. Regler for Adferd til Foreldre under Stevner 
Tilbakemeldinger på uønsket adferd av Skjalg foreldre. 

Det henvises til Skjalg’s Reiseregler. Det anmodes til en påminnelse om dette ut i gruppene. 

Generelt:  - Foreldre skal IKKE være ute på banen under arrangement 

 

4. Tiltak mot uønsket oppførsel blant utøvere 
Det har blitt rapportert inn uønsket oppførsel av utøvere innad i Skjalgs grupper – både under stevne 

og trening. De aktuelle personer og foreldre har hatt samtale med Sportslig Leder for Junior & Senior.  

Det gjøres oppmerksom på at Kretsen kan tilby mekler ved fastlåste/vanskelige situasjoner. 

 

5. Erfaring fra Stevner så langt i år 
Det er en utfordring å få nok frivillige til stevner. Stevneleder trenger flere folk. 

5000m-Stevnet fikk gode tilbakemeldinger. 

Hinderfestival ble vel gjennomført for første gang. 

Jærcup med deltakere fra 7-9 år bør kunne koordineres av foreldre og trenere. Dommere påkrevet 

fra 10 år og oppover. 

 

6. Stevner og Arrangementer fremover 
Mosvann-løpet 1. september. Barneløp før hovedløpet. 



Siddisløpet 25. September 

Jær-cup-stevner 

Skjalg-stevne 7. Juli blir avlyst. Problemer med å skaffe nok dommere i ferietiden. 

Skjalg-stevne 21. juli er også usikkert. 

 

7. Vervekampanje 
Skolestartgruppe vil settes i gang rett etter skolestart. Rettet mot 1.-2. klasse. God respons på 

vervekampanjer her krever nye trenere. 

Henvendelser på innmelding har kommet etter 17.mai innslag på TV-Vest. 

Siddisløpet vil være en god arena for verving av nye medlemmer. 

Flyere utdelt ved skolene – må godkjennes av de respektive skolene. Leif A og Hanne vil følge opp. 

Facebook – kampanje. Marie vil følge opp. 

 

8. Sosial aktiviteter 
På vei ut av pandemien vil oppmuntres til sosiale aktiviteter i de forskjellige gruppene men dog 

innenfor de gjeldene smittevernhensyn. 

Positive tilbakemeldinger på små sammenkomster/ sommeravslutninger fra de ulike gruppene. 

 

9. Dugnadspakken 
Styret ble tidligere i år presentert for en ‘gavepakke’ inneholdende 11 artikler fra United Sports of 

Norway for salgsdugnad. 

Styret var enige om å gå for dette. Salg vil starte i Nov – god timing ift julegaver. 

Gavepakken har en verdi på kr2200,-. Klubben vil sitte igjen med en fortjeneste på kr1200,-. 

Det ble bestemt å bestille et antall som utgjør ca 60% av klubbens medlemstall, dvs 350 gavepakker. 

Det vil bli oppfordret at de som har dugnadsfritak også bidrar til salg – det må kommuniseres ut til 

alle at dette er en viktig inntektskilde for klubben. 

 

10. Teams-oppdatering 
Ble bestemt å gi tilstrekkelig tid ved neste Styremøte. 

 

11. Runde rundt Bordet 
Sommerskole 1. uke var en stor suksess. Bare positive tilbakemeldinger – meget godt organisert. Vel 

blåst av Daniel & Natalie og de øvrige trenere! 



Ny Kiosk-ansvarlig må plass. Må spørre rundt hvem som kan ta på seg denne oppgaven. Ønske om 

sunnere mat & drikke i kiosk-utvalget. Kan dette leveres fra Helgø? 

Få liv i Tidtaker-tavle – dette er Kommunens ansvar. 

Fra Daglig Leder: Det nye Styret og representanter med tilhørende ansvar har kommet meget godt i 

gang. 

 

Neste Styremøte Tors 26. Aug kl 19:30 – Klubbhuset 
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