Referat fra styremøte i Torpa IL 29.11.21
•

Tilstede: Eli Vogt Godager, Linda Tveit Berge, Lise Koll, Kristin Buflaten Lyshaug, Ranveig
Gjerdalen Taraldstad, Maren Bergseng Øistad, Anders Høst, Tommy Stormyrengen, Linda
Johansen og Marthe Sollien (ref).

Styret:
•
•
•
•
•

Utstyr til hallen er bestilt!
o Styret organiserer dugnad for å få utstyret på plass.
Økonomi:
o Alt OK. Fått inn midler fra Idrettsforbundet.
Fiber-salg:
o Nye ruter starter over nyttår. Strekning Fagerlund-Hugulia og Vest-Torpa.
Årsmøte i Torpa IL avholdes i februar 2022. Valgkomiteen trenger en oversikt over hvilke verv
de trenger å rekruttere til. Viktig at dette starter tidlig slik at man kan få gode kandidater.
Trener-attester:
o Det er blitt krav om at alle trenere i norsk idrett skal ha en trenerattest. Dette er
obligatorisk. Gå inn på trener.nif.no. Dette informeres om på nyåret, sammen med
krav om politiattest. Det sendes ut mail til alle det gjelder.

Undergruppene:
•

•

•

•

Hundegruppa:
o MUSH er i rute, nesten fulltegnet (90 deltakere kan delta totalt).
o Er blitt terminfestet som løp.
Fotballgruppa:
o Det ble arrangert fotballavslutning i nybygget på Lundmoen, over 200 deltok.
Fotballgruppa fikk inn 11-12000 kr på loddsalg.
o Gruppa prøver å få til ny innkjøpsavtale med Intersport.
o Mange ønsker å delta på kurs. Dette er positivt for at skal bli en godkjent
kvalitetsklubb.
o Evalueringsmøte har vært avholdt med trenere og lagledere for sesongen som har
vært. Noen lag har pause, mens andre fortsetter treninger gjennom vinteren.
o Anders H har deltatt på møte i kretsen. Dessverre rapporteres det om rekordmange
henvendelser om vold og språkbruk på tribuner og blant trenere. Alle er bedt om å
være oppmerksomme på dette. Fair play/kampvert skal være på plass på alle kamper
neste sesong.
o Møte om samarbeidsavtalen med VTUL 6.desember. Målet er å ha klar en
samarbeidsavtale til nyttår for sammenslåing mellom Torpa IL og VTUL fotball.
Aktivitet for alle:
o Det har vært arrangert en bading og en tur på Over skog og heiberg i år.
o Starter som vanlig igjen over nyttår. Ønske om RUSH-trampolinepark.
o Vurderer QR-koder med diverse turmål i år også.
Western-gruppa:

o

o
o
•

Ski:
o
o

•

Det har vært mopedkjøring og hærverk på utstyret. Anders H og Tommy ser på
muligheten for å sette opp overvåkningskamera på Åmot. Eli ringer Nordre Land
kommune for å spørre om hvilke regler som gjelder for kamera på området.
Gruppa har planer om «klinikker» der folk kommer og underviser, stevner i
sommer/høst, samt en oppvisningshelg.
Gruppa har hatt mange interesserte, men liten deltakelse så langt.

Tour of Norway for Kids arrangeres 28.februar.
Ønsker seg skileikområde. Dette krever ny behandling av reguleringsplan
Elveromsfeltet i Nordre Land kommune. Aina HL har sendt innspill til kommunen.
Allidrett:
o Det har ikke vært arrangert allidrett på en stund, og det er behov for å ta tak i dette
for å kunne starte opp aktivitet i ny flerbrukshall over nyttår. Gruppa deles i 3-5 år,
1.-3. klasse og 4.-7.klasse. Det er et mål om å ha to instruktører per gruppe, og
instruktører nok til at man kan rullere på å være instruktør. Prøver å rekruttere
ungdomsskoleelever og foreldre. Linda tar kontakt med Ann Christin for å få klarhet i
hvordan det går med planlegging av oppstart.

