
Referat fra styremøte i Torpa IL 27.03.22 

Tilstede: Eli Vogt Godager, Øistein Sørensen, Anders Rønningen, Knut Lium, Aina Haugen Lykkja, 

Kristin Buflaten Lyshaug, Siri Sollien, Ranveig Gjerdalen Taraldstad, Linda Tveit Berge, Ingvild 

Walhovd Taaje, Kristin Ulsaker (ref).  

 

Styret:  

• Velkommen og presentasjon av nye og gamle medlemmer som er tilstede. 

• Økonomi 

- Idrettslaget har bra beholdning på konto. På grunn av utgifter til halleie er det behov for 

å øke inntekter. Regner med ca 80 000 kr i året til halleie. Ønske om å få til felles dugnad 

på tvers av undergrupper. Vi prøver oss på «Griselotteri» med salg av mat, fortrinnsvis 

fra Vest-Torpa Gårds og Viltkjøtt.  

- Folkebading er startet som et prøveprosjekt frem til påske, 80,- per person pr. gang som 

er inntekt til idrettslaget. 

- Fotballgruppa har egen dugnad med salg av sokker sammen med VTUL. 

- Kan vurdere å øke medlemskontingent, det kan forsvares med økt aktivitetstilbud i 

idrettslaget og økte utgifter i forbindelse med ny hall. For seint i år, da faktura for 

kontingent er sendt ut. Ny vurdering til høsten. 

- De fleste aktivitetene er gratis nå, med unntak av fotball, ønske om å fortsette å ha det 

slik. 

- Er alle som deltar på aktiviteter medlem i Torpa IL? Viktig med tanke på å få inn 

medlemskontingent. Lage lapp/legge ut info med påminnelse om medlemskap på 

Facebook.  

 

 

• Søknad om pengestøtte 

- Marthe Sollien og Helen Bakke Klemoen har søkt om 10 000 kr til 

treningsdag/aktivitetsdag som er planlagt 20.08.22. Det vil være aktiviteter som løping, 

styrke, yoga, foredrag med Martin Johnsrud Sundby. Bra tiltak for folkehelsa, vi innvilger 

10 000. Ønske om at Torpa IL har en stand der denne dagen. Vi ber om rabatt for 

medlemmer av idrettslaget. 

- Jens Fischer ønsker støtte til Prosled, slede som kan dra folk opp skibakken ved Spåtind. 

Ikke noe bestemt ønske om sum. Foreløpig er sleden brukt 3 helger i år grunnet blant 

annet snømangel. Foreløpig svar er nei, vi kommer tilbake til det hvis det blir snakk om 

mer permanent drift.  

 

Undergruppene:  

• Hundegruppa 

- På grunn av snømangel har det vært lite oppkjørte løyper i år, derfor også mindre 

inntekter på treningsavgift. 

- Familiedag gjennomført i dag, med blant annet hundekjøring for barn. 

- Krav om løypeavgift kan vurderes sendt ut via idrettslagets fakturasystem fremover.  



• Fotballgruppa 

- Hatt første møte i gruppa 

- Avtalen mellom Torpa IL og VTUL er godkjent av fotballforbundet. 

- 6 lag fordelt på ulike aldersgrupper, alle har trener på plass.  

- Treningsavgift skal sendes ut via Torpa IL sitt fakturasystem, trenere som trener egne 

barn får rabatt.  

- Har fått dugnad på søppelplukking 

- Det blir dugnad på Åmodt etter hvert, blant annet for å ordne gjerde. Ønske om å ha en 

fotballdag med aktiviteter denne dagen. Vil gjerne ha med Ole Kristian Lauvli for 

keepertrening denne dagen, antatt kostnad 1500,-  

- Undersøke om det er mulig å få til rabattavtale med Fagerlund for innkjøp av kioskvarer 

til Åmodt. Linda tar kontakt med Aiga Loeng.  

 

• Skigruppa 

- Sesongen er over. Det har vært gjennomført 8 klubbrenn og klubbmesterskap, 3 renn har 

blitt avlyst på grunn av snømangel. 65 ulike personer har deltatt på renn i år, en nedgang 

på ca 20 fra i fjor, sannsynligvis på grunn av blant annet mange tilbud i hallen og covid 19. 

- Premieutdeling er under planlegging.  

 

• Allidrett 

- På den yngste gruppa har det vært 25-30 deltakere hver gang, 10-15 på de eldste. En 

gang igjen før påske, starter opp igjen etter høstferien. 

- Foreldre rullerer på å trene de minste, ungdommer fra ungdomsskolen trener de eldste.  

- Vurdere å gå ned til 45 min igjen, istedenfor 1 time slik det har vært nå, på den yngste 

gruppa. Mange slitne små siste kvarteret. 

 

• Svøm 

- Hatt 2 grupper som er i bassenget en time hver. Startet med aldersbestemte grupper, 

gått over til mix på for å gjøre det lettere med tanke på å ha med søsken i ulik alder.  

- Max 15 barn pr gruppe, stort sett fult hver gang. Det er tanken å holde på frem til 17. 

mai, starter opp igjen etter høstferien 

- Ønske om kurs i aktiviteter/svømmeopplæring for de som har ansvar på bading.  

- Ønske om å få til et tilbud i bassenget for barn i barnehagealder, avhenger av at flere tar 

livredningskurs. 

 

• Aktivitet for alle 

- «Torpa rundt» går mot slutten, det har vært bra oppslutning. 

- Klatring på Tyrili og trampolinepark på Gjøvik planlegges som kommende aktiviteter. 

 

Det er ønske om en oppskrift på hvordan man drifter en undergruppe, Eli lager en slik. 



 

Andre saker: 

• Halltider 

- Tidene vi har i hallen nå gjelder kun frem til påske. Eli tar kontakt med kommunen for å 

bekrefte dette, samt innhente timeplan for hallen pr nå.  

- Håndballgruppa har halltid på fredager og har ønske om å bytte til en annen dag i uka, 

gjerne mandag da det ikke ser ut til at hallen brukes da.  

- Timeplan over Torpa ILs aktiviteter i hallen legges ut på hjemmesiden. Få med oversikt 

over grupper og kontaktpersoner der.  

- Undersøke om det lar seg gjøre å dele opp halltiden mer, det er ikke ønske om å betale 

halleie for fotballtrening for de under 10 år gjennom hele vinteren. Høre med kommunen 

om vi må betale for hele perioden jul-påske, eller om man kan gjøre det på annen måte. 

Dette henger også sammen med organisering av fotballen for de yngste.  

 

• Knagger/hyller/møbler i hallen 

- Møbler er ikke lov i hallen grunnet sportsgulvet, det gjelder også yttergangen. 

- Knagger/hyller høres det ut som er på vei.  

 

• Håndtering av utstyr i hallen 

- Det observeres at utsyr som mål, tjukkaser m.m. får litt hard håndtering, og at lageret 

brukes som lekerom. Viktig å få kommunisert ut at utstyret må håndteres forsiktig, og at 

alle voksne har ansvar for å følge med på at barna også gjør det.  

- Lage et infoskriv angående utstyr/kjøreregler i hallen, som kan henges opp i hallen og 

publiseres på facebook/hjemmesiden. Kan også evt. sende med alle barn i barnehage og 

skole hjem. Knut lager noen punkter. 

 

• Dårlig språkbruk 

- Britt Tomter Fossum, avdelingsleder på skolen, har tatt kontakt med idrettslaget 

angående dårlig språkbruk blant elever fra 7. trinn og oppover. Det er et ønske fra skolen 

om å komme i kontakt med trenere på fotball for å få til en dialog og samarbeid 

angående dette. 

 

• Åmotdagen 

- Arrangeres 18. juni 

- Komité: Aina og Anders. De supplerer seg selv og delegerer oppgaver. Tidligere har hver 

undergruppe fått noen arbeidsoppgaver og det har fungert bra. 

 

 

 



• Mail fra idrettsforbundet angående flyktninger fra Ukraina 

- Vi gir beskjed til kommunen om at vi er klare til å ta i mot de som evt. kommer til Torpa 

på de aktivitetene vi har.  

 

• Offisiell åpning av skolen 

- Arrangeres 5. april 

- Vi ønsker å dele ut en flyer med informasjon om Torpa IL, med undergrupper og 

kontaktpersoner. Eli lager dette.  

 

 

 

 

 


