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Protokoll fra Styremøte i IL Tjalg Hovedlag 
 
 

Tilstede: Jostein Nybakken, Brita Køste-Horn, Jan Roar Jakobsen, Beatriz Pigato, Silje 
Helen Bendiksen, Bjørnar Reitan Olsen, Line Wiik Halsen, Sigsten A. Fjelldal, 
Arne Danielsen (for Brita Køste-Horn) 

 
Forfall:  Per Otto Stangvik, Eva Ekroll, Vemund Rye, Brite Køste-Horn 
 
Sted:  Klubbrommet Salhushallen 
 
Tid:   Torsdag 23. mai 2019 kl. 2030 
 

Saksliste: 
12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Saksliste ok. 
 
13/19 Godkjenne protokoll fra styremøte 14. april 2019 
 Noen rettinger på tilstede og forfall.  
 
14/19 Kontrakt ved overgang til BIL 

Fotballgruppa har meldt inn sak angående endring av kontrakt/samarbeidsmøte av 
overgangen til BIL /evaluering. Fotballgruppa orienterte ved Arne Danielsen, Kjell 
Arne Nielsen og Øystein Flatmo.  
Instilling: Hovedlaget ønsker avtalen mellom BIL og Tjalg vedrørende fotball 
evalueres samarbeidsmøte. Hovedlaget sender over sak til BIL. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

15/19 Status politiattester - informasjonssak  
Sigsten overleverte alt informasjon som han har liggende på en minnepenn. Line skal 
lage lister som legges ut på Teams. Viktig at alle i idrettslaget har politiattest.  
  

16/19 Søknad om timer i kommunalt bygg  
De fleste har søkt. Spørsmål vedrørende turn som hadde timer utenom kjernetid. 
Tjalg bør ha et internt møte vedørende timer i salhushallen før sommeren.    

 
17/19 Kickback 2019 

IL Tjalg sitt Kickback for 2019 utgjør kr. 28 300,-. Forslag om å gi stupbratt en del av 
disse midlene knyttet utskiftning av trøyer for å være innenfor vår hovedavtale med 
NIKE.  
Innstilling: Stupbratt gis en del av kickback for 2019 til å anskaffe NIKE trøyer. 

http://tjalg.no/
mailto:leder@tjalg.no
mailto:post@tjalg.no


 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
  
18/19 O365 – Gjennomgang og info 
 
19/19 Undergruppene orienterer 
Fotball: Sesongen er kommet i gang. Seriespill i år. Snart klart for Inventum-cup. Mye arbeid 
med å innhente sponsorer og premier. Skulle vært tidligere ute med arbeidet. En ungdom 
har fått jobb med å ta seg av forefallende arbeid, merking osv. Kippermoen, Storsjøcupen, 
muligens Scandiacup også. Robotklipper, kommer i løpet neste uke.  
Innebandy: Pause nå, avslutning med pizza og brus. Hadde felles trening 1-4.  
 
Idrettsskolen (Allidrett): Miniputt turnering, fornøyd med å ha det rett etter jul. Lite 
påmelding. Dårlig informasjonsflyt i idrettslagene. Kiwi egen fruktbod, positivt. Dato for 
neste års turnering er på plass. Søknad sendt. Godt samarbeid med Kiwi, sponset alle 
avslutningene. Ikke tilbud til 4- klasse neste år. For få trenere. T-sjorter til trenere skal ordne. 
Innkjøpsrunde til utstyr. Handball, miniputtturnering, basket blir byttet med håndball. Skal 
kjøre trenerkurs i august. Går gjennom håndbok, og aktiviteter som egner seg til ulike 
grupper og hvordan man kan organisere treningene. Prøver å strukturere treningene for alle. 
Håndball mål må også sees på mht. innkjøp.  
 
Stupbratt: Bra med folk innom. Utfordring med klatrevakter, med å få nok folk til å stille, 
noen stiller mye og andre ikke. Hatt egne møter knyttet til dette. Ikke satt stengedato. 
Avhenger om folk stiller. Mandag til onsdag. Tidligere var det egne barnetider og 
voksentider. Nå er det åpent fra 17-21 for alle. Ser videre på åpningstider. Utesesong er også 
startet. Dugnader på rensing av fjell og de felter vi har. Torghatten, Urstabben, Lesshatten 
eget prosjekt med tilknyttet kurs i bolting. Hubbudalen buldreplass. Kjører kurs jevnlig. 
Passert 240 på kurs. Kommer til å ha førstehjelpskurs for vakter på fall og lignende. Hatt to 
skader. En bruddskade etter ett kurs. Søkt om midler knyttet til barn i lavinntektsfamilier. 
Fått 100 000,-. Søkte om 200 000,-. Blir endring knyttet til utlån for barn og inngang. Gratis 
for barn. Samarbeid med NAV knyttet til de familiene det virkelig gjelder.  
 
Hovedlaget: Gjennomgang omkring møte med NIF. Sturla og Bjørnar orienterte. Jostein 
orienterte om nettsiden, som lanseres snart. Få har gitt informasjon og bidrag til tekst. 
Trenger informasjon fra undergruppen knyttet til aktivitet og bilder. Det påpekes at alle 
undergrupper må få inn informasjon. Blir kursing til høsten. Silje orienterte omkring 
fakturering medlemskap, en del misforståelser og noe oppryddinger. Når det gjelder 
medlemmer med dobbelt medlemskap, blir disse kreditert der det er feil. Med tanke på 
medlemskap i andre klubber og dobbeltlederskap knyttet til klatring vil det ikke bli kreditert. 
Vedrørende klatring som har store vedlikehold hvert femte og tiende år er det 
hensiktsmessig at alle er medlemmer av Tjalg. Snart har alle sponsorer betalt, kr. 23.000,- 
mangler foreløpig. 3X5000 kr, og 1X8000. 
 
Ski: Ikke tilstede 
Turn: Ikke tilstede 
 
Møte slutt 23:15. 
 
Sturla Ditlefsen 
Leder 
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