Torpa IL – styremøte 20.10.21 – referat
Tilstede:
Linda Tveit Berge, Kristin B. Lyshaug, Aina Haugen Lykkja, Anders Høst, Lise Koll, Maren B. Øistad og
Eli Vogt Godager (ref)
Forfall:
Ranveig Gjerdalen Taraldstad, Marthe Sollien, Tommy Stormyrengen, Linda Johansen, Vegar Jøranli

Økonomi
-

-

God likviditet.
Det ventes inn på konto både kulturmidler fra NLK og Lokale Aktivitetsmidler (statlige midler
som fordeles via Idrettsforbundet). Disse to postene utgjorde i underkant av 100.000,- i
2020.
Den økonomiske situasjonen tillater at vi IKKE selger rabattkort dette året. Styret ser
nærmere på aktuelle inntjeningsmuligheter (salg ol) neste høst.

Prosjekt «Utstyr til hallen»
-

Det er hentet inn priser fra www.klubben.no og de kommer også på befaring for å hjelpe oss
å sette opp en god plan innenfor de midlene vi har.
Det prioriteres mest mulig utstyr som alle kan bruke.
Er mulig å etterkjøpe når man ser hva som evt mangler når alt gammelt er ryddet fram igjen.
Befaring er avtalt i uke 44.

Innkjøp av gressklipper og annet til Åmot
-

-

Banekomiteen har innhentet to tilbud og gått inn for en bensindrevet klipper til 95.000,- +
mva (totalt 118.750,-), levert fra AK Maskin på Gjøvik. Det var også innhentet tilbud på gjerde
(mot saga).
Styret vedtok kjøp av gressklipper jfr tilbudet i punktet over.
Styret vedtok at gjerde ikke har prioritet, men at vi forsøker å få opp et nett mot elva til
våren. Priser skal innhentes i løpet av vinteren.

Møte med Indre Østland Fotballkrets 26.10.21
-

Styret ønsker at skissert ordning med at Torpa IL har ansvar for barnefotballen, mens VTUL
har ansvar for ungdom og senior formaliseres.
Det må jobbes med splitting av økonomi, sponsorpenger/avtaler og dugnader.
Slik kan Torpa Fotball avvikles og det inngås en samarbeidsavtale mellom de to idrettslaga.
Godt samarbeid fremover er avgjørende for å lykkes.
Lise Koll, Anders Høst, Linde Tveit Berge og Eli Vogt Godager stiller på møtet.

Treningstider i hallen
-

Allidrett – tirsdager 18-19 hele hallen (3 grupper)
Håndball – avklares med Trude Fossum
Innebandy – søndager 20.00-22.00 (voksne) og onsdager 18.00-20.00 (barn) – Henrik/Eva
Blom

-

Svømming – onsdager 17.00 – 19.00 – 2 grupper – Helen Bakke Klemoen
Fotball – fotballgruppa avklarer.

Det er ønskelig å få til allidrett for voksne, men dette må vi se an.
Timepris for hallen er 213,- og 693,- for bassenget. Det må lages et lite budsjett, så vi vet hva dette
kommer til å koste oss.
Det er også ønskelig å få til folkebading, f.eks. en gang pr måned, men også dette må vi se an.
Eli kontakter Ann Christin Jonas for å få oversikt over status for allidrett.

Status undergrupper
-

-

-

-

Aktiviteter for alle
o Bading i høstferien – suksess
o Familiedag på «Over skog og Heiberg» 13 november – bra interesse
Westernridning
o Ønske om å komme i gang med en trener.
o Muligheter for å søke midler hos Det Norske Travselskap skal undersøkes.
Fotball
o Sesongen avsluttet og det er invitert til avslutning på Lundmoen.
Ski
o Vært dugnad for å plukke stein i løypa.
o Er i ferd med å planlegge sesongen med klubbrenn, inkl Telenor Karusell-renn.
Hundegruppa
o MUSH Synnfjell 2022 er i rute – påmelding åpnet.

Åpen post
Hjertestarter blir på Åmot fra 15.05 – 15.10, ellers i hallen.
Det skal anskaffes et skap på Åmot, slik at den er tilgjengelig selv om kiosken er stengt.

