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Tønsberg Friidrettsklubb    Møtedato 19.01.2021 
 

Protokoll fra Styremøte  1/2021     Saknr.: 1 – 17 

 
Tilstede (Teamsmøte):   Hans-Petter Villo (HPV)         
    Tom Werner Olsen (TWO)   
    Grete Rivenes (GR) 
    Dag Olav Høgvold (DOH) 
    Vegard Kjøl (VK) 

   Jan Halvard Foss (JHF)              
 

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling til møte på Teams. 
  Hans-Petter ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen.  

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 2/2021 Gjennomgang av saker fra forrige møte 
  Rutiner for styrereferater ble diskutert igjen. 
  Innkjøp av utstyr er ok, men litt forsinket levering. 
  Grete gjør avtale med Svømmehallen vedr. Bedriftsavtale. 
  Dag Olav går gjennom lovmalen og finner ut hva som evt. må endres i våre lover. 
  Kontaktet Anne Palm vedr. feilsendt regning til Trelleborg. Hun svarer ikke. 
   
Sak 3/2021 Status Korona 

Det er nå kommet nye regler og åpnet for trening av barn under 20 år. Garderobene er stengt. 
Overflater og utstyr skal vaskes. Kristin ønsker mer info fra styret. Hans-Petter tar kontakt. 

 
Sak 4/2021 Bestemme årsmøte 

Vi har diskutert om årsmøtet kan holdes skriftlig eller digitalt, men funnet ut at det blir for vanskelig. 
Fysisk årsmøte ivaretar demokratiet i klubben. Viktig med åpenhet og at alle får komme med sine 
meninger. Årsmøtet må godkjenne evt. gjester. 
Vedtak: Årsmøtet avholdes som vanlig fysisk årsmøte. 

  
Sak 5/2021 Arbeidsoppgaver for årsmelding 2021 

Det er sendt ut en oversikt over hva som skal inn i årsberetningen og hvem som har ansvar for hva. 
Alle må gå gjennom og ta ansvar for sine oppgaver. Jan Halvard blir med Grete og teller utstyr.  

 
Sak 6/2021 Status søknad om stønad Nyttårsløpet 2020 og andre tapte inntekter. 
  Tom har sendt inn søknad for Nyttårsløpet og tapte inntekter på utleie av klubbhus. 
 
Sak 7/2021 Årsmøtesaker 

De vanlige sakene tas opp på årsmøtet. Eventuelle forslag blir behandlet. Handlingsplan og hallsaken 
blir ikke saker på dette årsmøtet. 

 
Sak 8/2021 Handlingsplan   

Klubben skal ha en handlingsplan. Arbeidet med den overføres til nytt styre etter årsmøtet. 
 

Sak 9/2021  Bevilge midler til forprosjekt for hallen. (Handlingsplan) 
  Saken ble utsatt. 

Sak 10/2021 Offentlige møteprotokoller.  
Hans-Petter og Grete har jobbet med Protokollene fra 2020 for at disse skal kunne legges ut på 
Hjemmesiden. Saker som ikke bør legges ut er «Unntatt offentlighet». Det må jobbes litt mer med 
protokollene for å sikre åpenhet. Det bør lages «Saksunderlag» for saker som ikke i sin helhet kan 
offentliggjøres. 
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Sak 11/2021  Ordinært årsmøte? Utsette? Leie lokaler med faste seter? 

Det er besluttet å avholde ordinært årsmøte. Det blir utsatt, men bør avvikles før påske.  
Forslag til dato er 22. mars 2021. Det må jobbes med å skaffe et lokale med faste seter,  
slik at alle som ønsker kan delta. 

 
Sak 12/2021  Regnskap 2020, budsjett 2021 

Regnskapet er nesten ferdig, mangler opptelling av medaljer etc. Eget møte blir avholdt når alt er 
ferdig. 

 
Sak 13/2021  Gjennomgang av støtteordninger for reise/opphold til mesterskap. 
  Skriv ble delt ut, spesielt med tanke på UM innendørs. Egenandel ifølge statuttene. 
 
Sak 14/2021  Søknad om støtte til reise og opphold for de som skal delta i innendørs -UM 

Det er søkt om dekning av utgifter for reise og opphold for 3 utøvere og en trener under UM i 
Steinkjer. Søknadsbeløp estimat kr. 23.000.00  
Vedtak: Alle utgifter for trener dekkes av klubben, mens utøverne betaler 15% av utgiftene selv. 
Klubben dekker resten. Endelig beløp dekkes mot reiseregning med originale bilag. 

 
Sak 15/2021  Reservere hjemmesiden for innlegg frem til årsmøtet? 

Det er ønskelig at saker som gjelder årsmøtet skal bli liggende øverst på hjemmesiden.  
Andre saker blir lagt under. Hans-Petter informerer Rune. 

 
Sak 16/2021  Oppdatere hjemmeside, nytt utseende. Kontakte web-designer for forslag. 

Fredrik Villo er ansvarlig for dette sammen med styreleder. Vi ønsker et design hvor administrative 
saker har prioritert plass og som ikke kan «skyves ned» av andre reportasjer. Sportsreportasjer 
kommer i eget vindu til høyre. Vi ser på andre hjemmesider for inspirasjon. 

  Web-designer blir kontaktet for hjelp. 
  Vedtak: Det bevilges 5000 kr til oppdatering av forsiden på hjemmesiden. 
 
Sak 17/2021  Eventuelt 

- E-post fra Pål Skyvang som ønsker å få tilsendt kopi av styrereferatene fra 2020. Referatene 
tilpasses offentliggjøring. 

- Dag Olav ønsker å lære mer om resultat-systemet som ble brukt på Rjukan.  
Hans-Petter oversender navn og mailadresse. Dag Olav sjekker også om det er flere foreldre i 
klubben som kan være med på et evt. møte. 

- Stevnekomiteen må ha møte snarest. Hans-Petter tar kontakt med trenerne. 
Tønsberg feirer 1150 år til sommeren, og det er ønskelig at noen stevner legges til tiden rundt St. 
Hans. Kristinaløpet er planlagt 26. juni. Tidspunkt for Kristinalekene ble diskutert. Forslag, 
begynnelsen av august. 
Hans-Petter og Grete teller medaljer til Kristinalekene og bestiller evt. flere. 

 
Referent: Grete Rivenes 
 


