
 
 

HEGRA IL FRIIDRETTSAVDELING 

 
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Tirsdag 10.05.11 kl.20:00 på klubbhuset 

 
Til stede: Gerda Vik, Marit Hernes, Else Beate Lerfald og Marit Trones.  
Forhindret: Rolf Hernes, Ståle Bjørngaard.  

 
SAK 1. Referate (r)  
Referat fra hovedstyremøte 14. april. Feil ved valget på årsmøtet ble tatt opp av Gerda, sak nr 3 i 
hovedstyremøtet 14.04.11. Dette blir bokført for alle lagene / avdelingene i neste styremøte, og feilene vil bli 
rettet på neste årsmøte, i 2012. 
Dette er den riktige:  
Gerda Vik:   1 år  - leder 
Ståle Bjørngaard: 1 år - nestleder 
Marit Trones:  1 år - sekretær / matrialforvalter 
Marit Hernes:   2 år - kasserer / rekordkonto 
Else-Beate Lerfald 2 år - styremedlem / kurskontakt / rekordkonto 
Rolf Hernes  1 år - varamedlem 
Rakel Bjørngaard  - trener.  
 
 
SAK 2. Regnskap 
Plasseringskonto John Nielsens minnefond kr     205,60 
Plasseringskonto    kr  28’883,60 
Oppdragskonto     kr 111’395,87 
 
Aktivitetsavgift; dekker deltakelse på stevner, samt treningsavgift. Kr 400,- pr år. Marit Hernes sender ut i medio 
juni, betalingsfrist 1. juli – 11.  
 
SAK 3. Innkomne skriv 
Ingen skriv, relevant info sendt ut pr mail 
 
SAK 4. Arbeidsplaner / Aktivitetsplaner 
Årsplan delt ut på møtet, sendes også ut til styret på mail.  
Aktivitetsplan sendes ut til de aktive av Gerda.  
Oppdatert terminliste delt ut på møtet.  
 
SAK 5. Dugnad 12.05 
Ståle varsler de han ønsker å ha med. Styret møter, de som kan.  
 
SAK 6. Stevner 

- Hopp og kaststevne 2. mai -11. 13 påmeldte, 31 starter. Godt oppmøte av funksjonærer. Gunnar Lerfald 
og Paul Arne Røkke som dommere møtte ikke. Ståle Bjørngaard tilrettela banen før stevnet helt alene, 
utrolig!  Kiosken var ikke vasket til stevnet.  

o TA-sprinten 31. mai -11. Dugnad 30. mai kl 18:00. 
o Karusellstevne 9. juni -11. Dugnad 8.juni kl 18:00.  
o Gerda har satt opp funksjonærliste og huskeliste med fordeling av arbeidsoppgaver til begge 

stevnene.  
 
SAK 7. Eventuelt  
Trenerkontrakt / trenerlønn.  
Marit H. har laget forslag til kontrakt. Tas opp til vedtak på neste styremøte. Lønn / godtgjørelse settes til kr 100,- 
pr time, kr 200,- pr trening. Dette inkluderer kjøregodtgjørelse. Gjelder fra 01.01.2011.  
 
 
Ref. Marit Trones.  

 


