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Møtereferat for: 

Samarbeidsmøte Barneidrett 

Møtenummer: 

1 

Dato/ tid: 

26.04.2017 

Sted: 

Idrettshuset  

Møteleder: 

May Brit Skogstø 

Referent: 

May Brit Skogstø 

Deltakere: 

Vigrestad IK v Guri Marie Fuglestad 

Orre IL v/ Kirsten Pollestad Heskje og Magrethe 

Lilleland 

Voll IL v/ Christine Salte Orre 

Varhaug IL v/ Morten Odland Bø og May Brit 

Skogstø 

Fraværende: 

 

 

Saksnummer (1\17) Evaluering av samarbeid og kurs 2016/2017 

Alle klubbene var godt fornøyd med gjennomføringen av friidrettsdagen på Orre.  

Innspill fra Voll IL om at den minste gruppen 0-3 år også inkluderes i felles arrangementer. Per i dag 

har Varhaug, Voll og Orre en gruppe fra 0-3 år. Vi skal forsøke å få dette til fremover. 

Salg av mat og drikke under fellesarrangement er opp til hver enkelt klubb.  

Vi ønsker å fortsette med to arrangement i året – oktober og april. Friidrett og ball/balanse som tema. 

Orre hadde friidrettsdag april 2017. Vigrestad kommer med Ballsirkus oktober 2017. Varhaug har 

friidrett 2018 og Voll oktober 2018.   

 

Saksnummer (2\17) Oppdatere kontaktinformasjon 

Orre: Orre.allidrett@gmail.com 

Vigrestad: barneidretten.vik@gmail.com 

Voll: barneidretten@vollil.no  

Varhaug: silje_auestad@hotmail.com 

Undheim har valgt å trekke seg ut av samarbeidet. Det ligger en del gamle medlemmer på 

samarbeidsgruppen på Facebook. Alle klubbene melder ifra om hvilke medlemmer som fortsatt er 

aktive direkte inn på gruppen. Orre sletter gamle medlemmer og fikser ny administrator.  
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Saksnummer (3\17) Erfaringsutveksling, kva fungerer bra, ikkje så bra? 

Orre er interessert i informasjon knyttet til Turn da de vurderer oppstart. De tar direkte kontakt med 

Veronica Varhaug som er styreleder på turngruppen på Varhaug.  

Det er litt forskjell i hvordan de ulike klubbene håndterer purringer av medlemsavgift. Voll og Varhaug 

håndterer dette blant styret/trenere. Vigrestad og Orre er det sekretær/administrasjon som håndterer 

dette.  

Aldersgruppene for oppstart for fotball og varighet av barneidretten er litt forskjellig fra klubb til klubb 

men vi merker ikke frafall i medlemmer på idrettskolen. 

 

Saksnummer (4717) Trenerkurs 

Vigrestad hadde 5 trenerer på aktivitetskurs for noen år tilbake, det var stor suksess. De lastet ned og 

laget en liten manual for oppslagsverk som ble lagret på utstyrsrommet. De andre klubbene ønsker 

gjerne å få tilsendt denne slik at vi også kan kopiere denne gode løsningen.  

 

Diverse:  

Dugnad: Voll og Vigrestad har to dugnader i året som barneidretten har ansvaret for. Orre og Varhaug 

har flere dugnader vet ikke eksakt tall.   

 

Medlemsavgiften på barneidretten: 

Orre: 400 kr (1-3 år gratis) 

VIK: 300 kr 

Voll: 700 kr  

VIL: 500 kr  

 

Neste møte skal avholdes: April 2018 på Orre. 

 

 

 

 


