1 Protokoll – Hovedstyret
Møte nr. HS-2007

Tid/sted: Kafeteria Konnerudhallen 09. November 2021
Tilstede: Kristin Ørmen Johnsen, Jon Ridar Winge, Ola Prestgard, Lars Gunnar Martinsen, Helle-Stine Høvås,
Karianne Hajum
Fravær: Marthe Marlene Dehli

Saksnr

Saksområde/tiltak m.v.

2007-01

Referat fra siste Styremøte
Ingen kommentarer

2007-02

World Cup

Ansvar/oppfølging

Kristin og Jon Reidar har vært på 1 Eierutvalgsmøte.
Forslag til vedtak for representanter i eierutvalget fra Konnerud IL:
«Geirr Kihle sitter som leder av Eierutvalget til arrangementet 3.
mars 2022 er avviklet. Styret vil deretter utpeke hvem som skal
lede Eierutvalget fra Konnerud IL. Styreleder og nestleder i KIL
representerer Styret inn i eierutvalget frem til 3. mars 2022»
Kontraktsmessige forhold skal følges opp av den enhver tid
sittende leder av eierutvalget.
Vedtak: Forslag vedtatt

2007-03

Styreleder informerer leder av organisasjonskomiteen om
vedtakene.
Økonomi
Kort info fra Ola
Visma jobber med å få til ønsket rapport – gir de frist på 1 uke, før
vi følger de opp igjen.

Kristin

Dato

Vi jobber frem medlemsfordeler, og målsettinger i forhold til
rekruttering av nye medlemmer
Stipend – Kari & Knut Mortensen
Rest kr. 3500,- Stipendet fylles opp til Årsmøte, så det blir 10 000,Skrives i notene til Årsmøte.
2007-04

Anlegg
Masser:
• Kontrakt mellom KIL – ANTRAS og Drammen Kommune
ved Roar Søhus er under utarbeidelse.
• Innholdet i kontrakt legges frem for Styret for vedtak og
underskrift
• Jon Reidar har hatt møte med byggesak
• Det har vært avholdt to anleggsmøter
• Kontakt person for KIL hos byggesak i Drammen Kommune
er Ingrid Unelsrud Hansen

Nytt skibygg
• Info fra skisser som er sent ut til Styremøte
Forslag til Vedtak:
Styret gir tillatelse til at skigruppa kan jobbe videre med bygget.
Styret ønsker konkretisering av budsjett på driftsutgifter og
inntekter, og stiller spørsmål om uforutsette kostnader er
tilstrekkelig.
Utformingen av bygget må sess i sammenheng med Ny Konnerud
Arena.
Forslag Vedtatt.

2007-05

Jon Reidar informerer skigruppa
Strategiprosess
• Styret ønsker en spørreundersøkelse
• Det sendes ut en innbygger undersøkelse til medlemmer på
e-post og i Konnerud sport.
Sponsor
Markedsansvarlig i KIL tas opp på neste møte.

2007-06

Møte med Nærutvalget
Fra Nærutvalget møtte følgende personer:
Andre Markussen
Geirr Kihle
Liza Christensen
Mette Hustad

Per-Vidar Bjerke – koordinator fra Drammen Kommune
Det møtte ingen politikere, og utvalget består av 13 personer.
Det anmerkes fra Styreleder at ingen av de faste politikerne møter
på møte. Per-Vidar bjerke informerer om at de har meldt forfall i
dag, og at det tas videre med kommunen.
Hva gjør nærutvalget:
• Følger med på utbyggingen på Konnerud
• Veitrafikken – de holder på med en rapport som skal leveres
18/11-21
• Hva som skjer under utbyggingen
• Idrett – Freesby golf er et ønske på Konnerud, utvalget har
mottatt forslag til bane
• Utvalget mottar saker fra politikerne, innbyggerne og
administrasjonen i kommunen
• Nærutvalget har mottatt en invitasjon fra Svensedammen
skole til miljø konferanse
• Utvalget må få frem hva innbyggerne i kommunedelene
mener og har av ønsker så de føler medvirkning
Hva kan KIL benytte Nærmiljøutvalget til?
• KIL kan melde inn saker via Nærmiljøutvalget
• Saksfremlegg til politikerne via administrasjonen i
kommunen
Bra møte for KIL, spesielt med Per-Vidar som direkte link inn til
kommunen.
Referent: Karianne

