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Møtedato: 27.04.2022 Klokkeslett: 19:30 
Tilstede: Marita, Karen, Jørgen, Kristin, Ina, Jan Hårek 

Fravær: Tom Erik, Yngve, Elisabeth, Elisabeth Andre inviterte:  

Referent: Kristin Kopi til:  Godkjent: Ja  Nei  

 

 
Sak nr Ref sak Sak Referat Vedtak Ansvar Frist 

  Oppdatering fra 
undergruppene 

 

 

Fotball: 
Fotball har startet med bortekamper denne uken. 

Hjemmekampene starter neste uke. Det er 6 lag med. Det er 

oppgang i interesse hos jentene, laget er dannet av 3-5 

klassinger. 5.klasse ønsker å spille med de som er eldre også. 

Der e bra med dommere, og de blir godt fulgt opp.  

Barneidrett: 
Ikke representert 
Trimgruppa: 
Har bestemt at det ikke blir turorientering i år. Det selges en del 
kart (20-22), men det kommer ikke så mange tilbake. 
Valnesfjordtrimmen fortsetter, men lokasjoner endres fra 
Bringsli, grunnet parkering.  
Håndball: 
Holdet på å avrunder sesongen. Noen trener fortsatt. Neste 
sesong skal være meldt til 1 mai. Det vil mulig bli samarbeid med 
Finneid, og kanskje Rognan. Det eldste guttelaget vil være G15 
ved samarbeid. Dommerregistrering skjer iløpet av april, der er 
greit med dommere. Der er noe stillstand ved sonesamlinger.3 

   



 

Valnesfjord I.L 
Postboks 1       
8215 VALNESFJORD 

Møtereferat 
Styre 

Tlf:  
E-post:  
Hjemmeside:  
 
Org.nr:  
Konto.nr:  

91812472 
kontakt@valnesfjordil.no 
www.valnesfjordi.no 
 
975 512 886 
4509.29.72643  

 

   
 

Side 2 av 3 
 

stk har deltatt, alle jenter. Ikke noe tilbud til guttene. Ellers er 
det avslutninger som planlegges.  
Ski: 
Er i avslutningen av sesongen, rydding av løyper. Skal ha 

avslutning neste torsdag. Det deltok 65 forskjellige unger på 

Telenorkarusellen. Ca 50 deltakere pr dag (fredag og lørdag). Var 

fint vær, ble grillet ved siste renn. Har vært avholdt 

klubbmesterskap, har 4 klubbmestere. Har fått ja til permanent 

merking av utsatte løyper. 

 

  Økonomi Fortsatt god økonomi, alle sponsorene er fakturert for 2022 

Det samme gjelder kontigent for 2022 

 

   

  Søknad støtte til 5 
utøvere skiskole i 
Meråker 

Ble bestemt at det skulle dekkes en andel av 

påmeldingsavgiften, 2200 pr utøver. Refunderes i etterkant. 

 

   

  Pc til klubbhuset: 

 

Det ønskes at det skal være en pc på klubbhuset, til bruk på 

styremøter. Også eventuelt at styremedlemmene får nettbrett 

til samme bruk. Tom Erik sjekker priser. 

 

   

  Eventuelt: 

 

Det ble tatt opp om det skulle innvilges støtte til utøvere fra 

skigruppa til Gompen. Handler om 700,- pr utøver. Styret var 

negativ til dette. 

Skigruppa ønsker å bytte klær fra Swix til Trimtex, grunnet 

leveringstid, utvalg og bedre rabatt. Kunne bestemme selv, da 

de var ganske like de tidligere klærne. 

Jan Hårek vurderer ballspillgruppe for voksne fra høsten.  

Forespørsel om noen skulle gå i 17 mai tog. Marita sender ut 

mail til ledere av undergruppene. 
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