
 

  

 

   
 

Protokoll styremøte torsdag 11.08.2022 kl. 18.30 

Nina Bua 

 

Til stede: Ole Seigerud, Nikolai, Petter, Joachim, Jessica  

Forfall: Geir 

Ikke møtt: Lene 

 

Saksliste: 

Sak 8/22  
Tinglysning av lysløypa 

Ref. sak 2/22 har idrettslaget vært i dialog med en av grunneierne i lysløypa. Et 

utkast til ny avtale er utarbeidet og vil bli presentert for styret.  

Vedtak: 

Styret godkjenner avtalen, og avtalen brukes som grunnlag for de andre grunneierne 

i lysløypa.  

 

Sak 9/22  
Bekledning funksjonærer 

Etter en sesong med mange aktiviteter, er det et behov for å kjøpe inn nye t-skjorter 

til funksjonærer for 2023 sesongen. Vi bør se på behovet for dette i alle 

undergruppene, slik at vi kan få mest mulig ut av en ny anskaffelse.   

Vedtak: 

Behovet legges frem av gruppene, og en anskaffelse planlegges for 2023 budsjettet.  

 



 

  

 

   
 

Sak 10/22 

Klær til utøvere  
Som idrettslag ønsker vi at idretten skal koste minst mulig for de som deltar for 

Lunderseter IL, uavhengig av gruppetilhørighet. O-gruppa har allerede en god 

løsning for dette, og vi ønsker at dette også skal gjelde de andre gruppene. 

Vedtak: 

Alle aktive utøvere som kjøper helårslisens, skal få klær til å bruke på den 

idrettsgrenen lisensen gjelder. Kostnaden dekkes av undergruppene, og gjelder for 

2023 budsjettet. 

Joachim sjekker med Sport1 om klær til barn.  

 

Sak 11/22 

Hardhausen 

Hardhausen er et uregistrert treningsarrangement, som arrangeres av idrettslaget for 

inntekt til Samfunnshuset. Organiseringen av dette har ikke hatt noen god struktur, 

og ingen vet helt hvem som har ansvaret for hva. 

Vedtak: 

Det settes opp en ansvarsliste for Hardhausen 2023, på lik linje med andre 

arrangementer. Petter blir arrangøransvarlig.  

 

Sak 12/22 

Nettsiden 

Status fra gruppene.  

Vedtak: 

Tatt til orientering, og nettsiden oppdateres med planlagte arrangementer.   

 



 

  

 

   
 

Sak 13/22 

Vedlikehold av fotballbanen – San Myro 

Det er satt opp en ny «bod» til gressklipperen, nettene bak mot skogen skal fjernes 

og paviljongen brennes opp til vinteren.  

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

Neste møte: 20. Oktober kl. 18.30 – Nina Bua 


