
Referat fra styremøte i Torpa IL 23.02.21 

Tilstede:  

Eli Vogt Godager, Maren Bergseng Øistad, Linda Tveit Berge, Anders Høst, Aina Haugen Lykkja, 

Anders Rønningen og Marthe Sollien (ref). 

Styret:  

• Økonomi: 

o Ca 400 000 kr på hovedkonto. Har betalt ut bidrag til ny løypemaskin på Aust-Torpa. 

Kommer inn 25 000 kr på salg av fiber-abonnement. Har også søkt om refusjon fra 

NIFS utstyrsordning, etter kjøp av snøscooter i 2020.  

o Antall medlemmer i idrettslaget har gått noe ned. Noe er naturlig, noe skyldes 

organiseringen av fotballen. Vurdere å ha en vervekampanje til idrettslaget når 

hallen er ferdig. 

• Årsmøte 

o Årsmøte avholdes på Fredheim 9/3-21. Innkalling legges ut på facebook, i tillegg til at 

mail sendes ut med informasjon til medlemmene. Dersom noen ønsker å delta på 

Teams er det mulighet for det.   

• Flerbrukshall/svømmebasseng: 

o Det er snakk om å opprette ulike grupper som er klare, og kan starte aktivitet når 

flerbrukshallen er ferdig, f.eks. turn, håndball og innebandy. Trude Fossum, Stine 

Sveum og Lene Harbu Fossum kan være aktuelle pådrivere for håndball. Henrik Blom 

er mulig pådriver for innebandy. Hvem kan være pådriver for turn? Helen Bakke 

Klemoen kan være aktuell pådriver for svømming.  

o Eli har vært i kontakt med Tom Stomlien om organisering/drift av hallen. Det skal 

brukes adgangskort. De gruppene som vil bruke hallen må søke om plass/treningstid. 

Usikker på hvor stor kostnad idrettslaget må regne med for leie av hallen. Eli stilte 

også spørsmål om idrettslaget kan få drifte kiosken, fikk ikke direkte svar.  

• Fiberland: 

o 4 ruter er utsatt til høst 2021/vår 2022.   

   

Undergruppene: 

• Aktivitet for alle: 

o Gruppa har organisert ulike turer i Torpa på ski, truger eller til fots. Turbeskrivelser er 

lagt ut på Facebook. Over 200 har deltatt de to første ukene. Premiering når det er 

ferdig. Har søkt om midler fra Etnedal Sparebank.   

• Fotball: 

o VTUL har registrert alle lag, ungdom/seniro. Påmeldingsfrist for de eldste i mars, de 

yngste har frist i april. Det er nå 7 lag som er aktive, under 12 år.  

o Har fått noen nye sponsorer.  

o I 2021 må laget sannsynligvis arrangere fotballskole selv pga covid-19. Søke penger 

fra Gjensidigestiftelsen? 

o Dommerrekruttering er i gang.  

 

• Allidrett: 

o Ingen aktivitet per nå.  



• Hundegruppa: 

o MUSH er eneste løp som er arrangert i år. 

o Verdens første digitale løp er gjennomført, løsningen utviklet i Torpa.  

• Skigruppa: 

o Har arrangert klubbrenn når det ikke har vært for kaldt. Det har vært arrangert renn 

en lørdag med god deltakelse.  

o 81 ulike deltakere har deltatt så langt i år (totalt 98 i fjor). 

o Gruppa har lyst til å lage en løype for skileik.  

o Kan bli muligheter for trenerkurs.  

o Ønskelig at avslutningen for sesongen er på en lørdag.  

 


