Torpa Idrettslag – styremøte 26.08.21
Tilstede: Linda Tveit Berge, Maren B. Øistad, Lise Koll, Simen Taraldstad og Eli Vogt Godager (ref)
Forfall: Kristin B. Lyshaug, Marthe Sollien, Ranveig Gjerdalen Taraldstad, Aina H. Lykkja,
westernridegruppa og orienteringsgruppa.
Økonomi
Økonomien er stabil og sunn.
Det er innvilget refusjon via Norges Idrettsforbunds ordning «Spillemidler til utstyr» for kjøpet av
snøscooter i 2020. Ordningen kan gi refusjon på inntil 33%, men ble denne gangen noe mindre pga
mange søkere på ordningen generelt.
Se https://www.klubben.no/tips/st%C3%B8tteordninger/spillemidler-til-utstyr
Idrettens gjenåpningsdag 25.09.21
Styret vurderte hvorvidt dette kunne være en aktuell dag på årets Åmot-dag.
Konklusjonen er at vi kan risikere at været i forkant gjør at vi må skåne fotballbanen for mer bruk enn
strengt nødvendig, foreløpig. Dette i tillegg til at dette er første dag i elgjakta gjør at vi ikke ser det
som realistisk.
Hjertestestarterkurs 06.09.21
Laget har fått innvilget mobil hjertestarter fra Ida Eides Minnefond. Denne skal være på det stedet
der idrettslaget til enhver tid har mest aktivitet. Kurs er en obligatorisk del av gaven.
Linda + en fra fotball (Lise?) og en fra ski (Aina?) deltar. Linda koordinerer dette.
Åpent møte om mulige aktiviteter i hallen
Det har vært en tanke å invitere til et åpent møte med idemyldring rundt nye aktiviteter i hallen når
den kommer. Styret vurderer at det beste er å invitere ildsjeler for to nye foreslåtte aktiviteter,
håndball og innebandy til et styremøte for å legge en plan. Styret må også sikre at gruppa for allidrett
blir aktivert og blir utvidet. Styret mener det beste er å ikke spre seg for mye, vi er ikke flere i Torpa
enn at aktivitetene vil kunne komme i konkurranse med hverandre.
Styret ønsker også at vi får til et møte med Nordre Land idrettslag, slik at vi ikke ender opp i en
konkurransesituasjon.
Vi begynte også å snakke om muligheter for kiosk og salgsautomater i inngangspartiet.
Salgsautomater vil gjøre det mulig å få kjøpt f.eks. drikke uten at kiosken er åpen. Saken tas med
videre.
Reorganisering av fotballen i Torpa
Eventuell reorganisering vil fungere fra neste sesong. Det avtales et møte med Remy Uteng i Indre
Østland Fotballkrets i uke 43. Det ventes på en avklaring i fotballkretsen av om Torpa IL og VTUL kan
være piloter i en prøveordning for flerårige samarbeidsavtaler for lag.
Mange praktiske og økonomiske ting må tas stilling til, drakter, sponsorplakater, dugnader ol. Derfor
viktig at saken blir godt forankret og bredt behandlet både i Torpa IL og VTUL.
Innkjøp av utstyr til hallen
Eli kontakter prosjektleder Tom Stomlien i NLK for å få oversikt over hva som faktisk følger hallen
eller er bestilt av kommunen. Når dette er avklart tar vi en ny runde i styret på hva vi skal bestille
innenfor rammen av støtten vi har fått fra Sparebankstiftelsen DNB (140.000).
Til styremøte om dette inviteres Knut Lium som representant for kroppsøving på TBUS.
Prosjektinitiativ fra TBUS
TBUS v/Karin Wiik har tatt kontakt vdr prosjektsøknad «Uteområder for inkludering og bolyst» og
ønsker idrettslaget som samarbeidspartner. Styret sluttet opp om dette.
Andre samarbeidspartnere for TBUS i prosjektet er VTUL, Grønvolds Venner og Bygdekvinnelaget.

Undergrupper
Fotball
Ruller og går og er i en hektisk og kort sesong. Flott og godt å kunne ta i bruk Åmot igjen. Det vil bli
arrangert fotballavslutning på Åmot.
Det planlegges flere dugnader:
-

Gjerde mot elva
Mulig gjerde bak kiosken
Beise opp scenehuset og utebod

Det legges opp til en større dugnad på våren 2022 med fotball for unga og dugnad for de voksne.
Servering av pølser og brus.
Banekomiteen løftet fram behovet for en traktorklipper som klipper bredere enn dagens klipper og
som har en større oppsamler. Dette vil redusere arbeidsbelastningen betraktelig og gjøre det lettere
å vedlikeholde bana slik vi ønsker. Simen og Kai André undersøker og kommer tilbake til styret med
konkrete tall for hva en ny klipper kan komme til å koste.
Fotballbursdager på Åmot
Styret er positive til dette når/hvis det kommer spørsmål. Viktig at det blir kommunisert til
fotballstyret, slik at det ikke kolliderer med kamper eller treninger.
Ski
Planlegging av sesongen begynner i november.
Allidrett
Styret kontakter Ann Christin Jonas som er eneste valgte til styret i undergruppa for allidrett.
Vi må få på plass 1-2 flere til styret i denne undergruppa.
Aktiviteter for alle
Planlegger litt aktivitet før jul, men tar en og en aktivitet pga smittesituasjonen. Venter med aktivitet
til fotballsesongen er ferdig. Mulig en aktivitet i skolens høstferie. Vurderer tur til klatrepark og
bading. Kom forslag om tur til «Over skog og Heiberg» på Gjøvik/Vardal.
Hund
Planlegging av MUSH Synnfjell 2022 er i full gang. Etablert samarbeid med Femundløpet.
Westernridning
Ridebanen er i bruk og er nylig slåddet.
Orientering
Årets toppturer går så det suser.
Åpen post
-

-

Nettsidene er i drift – fint med saker fra undergruppene der.
Øke søkbarheten på google slik at man kommer rett på…
Fotball har levert sak som ble publisert og delt på Facebook 30.08.21.
Få til sak om toppturene
Lovnorm og underslagsforsikring – det er sjekket opp at vi har underslagsforsikring.
Banekomiteen fortjener en oppmerksomhet for jobben på Åmot.
Lise ordner dette til fotballavslutningen.
Mulig prosjekttanke for fremtiden: Utvide lysløypa bort til skytterhuset, slik at skiskyting
kunne bli en mulighet i laget.

