
Referat fra styremøte i Torpa IL 26.01.22 

• Tilstede: Eli Vogt Godager, Linda Tveit Berge, Lise Koll, Kristin Buflaten Lyshaug, Aina Haugen 

Lykkja, Ranveig Gjerdalen Taraldstad, Tommy Stormyrengen, Linda Johansen og Marthe Sollien 

(ref). 

 

Styret:  

• Hallen er tatt i bruk! 

o Det har vært bra deltakelse på aktivitetene. Innebandy, håndball, allidrett og 

svømming er gjennomført. Vurdere salg i kiosken på f.eks. allidrett. Det kan være 

produkter fra Tine, fruktbeger eller annet. Vurdere kaffeautomat. Det er ønskelig 

med bord og stoler ved inngangen, og kanskje knaggrekker og skohyller. Styret må ta 

en vurdering på bruk av hallen og sikre at det ikke betales for flere timer enn det som 

blir brukt.  

o Når alt utstyret er kommet skal det utformes en rapport. 

o Skolen ønsker seg en «turnkasse».  

o Hjertestarteren skal inn i hallen. Eventuelt bytte på mellom hallen og Åmot etter 

sesong.  

o Årsmøte blir 10.03.22. Dette skal varsles 4 uker i forveien. Møte på Fredheim? 

Undergruppene skriver årsmelding innen 01.mars og sender til 

marthe_sollien@hotmail.com. 

o Eli og Linda tar et møte med valgkomiteen og gir informasjon om behov for verv og 

hva de ulike vervene innebærer. Ta inn nye verv for håndball, innebandy, svømming 

og hallkoordinator. Sistnevnte skal sikre at styret har oversikt over hvem som har 

nøkler, passe på utstyr og koordinere bruk av halltider. Forslag om Knut Lium eller 

Anette Nordengen Sveum.  

o Ny runde med Fiberland. Strekningene nå er Moavegen-Goplen, Fagerlund-Hugulia, 

Vestergardsvegen og Dal-Sannerud. Det er 205 husstander totalt. Eli og Marthe spør 

aktuelle kandidater til å hjelpe med å selge abonnementer.  

o BUA Nordre Land ønsker samarbeid. De vil gjerne låne ut utstyr til arrangement.  

o Styret har fått inn sponsorsøknad fra Jens Fischer. Han skal utvikle en slede til å 

frakte folk opp alpintbakken på Spåtind, slik at bakken kan brukes. Idrettslaget gir 

støtte til drivstoff dersom tiltaket kommer i gang. Tar regningen på et visst beløp.   

• Økonomi: 

o Medlemskontingent er sendt ut. Det er enklere for folk å betale nå, man kan blant 

annet velge vipps. Antall medlemmer telles i april. Folk kan melde seg inn selv på 

www.medlemsskap.nif.no.  

o Over 500 000 kr på hovedkonto. Det kommer også inn flere medlemskontingenter og 

beløp fra Sparebankstiftelsen.  

o Det må inn mer penger framover da idrettslaget nå får økte utgifter med hallen. 

Vurdere felles dugnad for alle undergruppene? Fotballgruppene i TIL og VTUL har 

felles dugnad på sokker, quiz og søppelplukking.  

o Det må bestemmes hvordan ansvaret for økonomi skal fordeles mellom hovedstyret 

og fotballgruppa før valgkomiteen skal verve folk. Det vurderes slik at et samarbeid 

mellom kasserer og styret og fotballgruppa er best, og at man ikke trenger en egen 

kasserer i fotballgruppa. 
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Undergruppene: 

• Fotball: 

o Lagene har startet treninger i hallen.  

o Vurderingen av behov for egen kasserer er referert til tidligere i referatet.  

• Allidrett: 

o Det er laget en plan fram til påske. God deltakelse i oppstart.  

• Ski: 

o Det er lite snø og to klubbrenn er gjennomført. Det er planlagt 12 totalt.  

o Tour of Norway for Kids 28.februar.  

• Hest: 

o Flere har vært innom og vist interesse. De som er med skal betale årskontingent eller 

et beløp hver gang de er der.  

o Skal ha oppvisning på Åmot-dagen som blir lørdag 18.juni.  

o Det skal være opplæring på lassokasting i august.  

o Det har ikke vært mer hærverk. Grunneier har ikke svart angående kamera. 

o Satt i gang en «spleis» til materiale til hindre og grus.   

o Gruppa har behov for økonomisk støtte. Har utfordringer med å få sponsorer.  

• Aktivitet for alle: 

o Ny runde av «Torpa rundt» skal i gang. 10 turer. Alle barn får premie og alle som går 

alle turer får premie.  

• Hundegruppa: 

o Camp Halden er stengt. MUSH ble ikke arrangert pga for lite snø.   


