
 
 

 
 

Offentlig styremøteprotokoll nr. 10/2020 Tønsberg Friidrettsklubb 

 

Møtedato: 11.11.2020 Saksnr.: 98-106 
Tilstede:  Hans-Petter Villo (HPV)         
  Tom We11ner Olsen (TWO)   
  Grete Rivenes (GR) 
  Dag Olav Høgvold (DOH) 
  Vegard Kjøl (VK) 

 Jan Halvard Foss (JHF)              
 

Sak 98/2020 Godkjenne innkalling 
  Hans-Petter Villo ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen. 

Innkalling enstemmig godkjent. 
  Spørsmål om møtet burde vært digitalt pga korona? Vurderes neste gang.   
 
Sak 99/2020 Gjennomgang av saker fra forrige møte 
 
Sak 100/2020 Koronasituasjonen 

Regler og innspill følges opp. Haller og baner er åpnet etter 3 dagers nedstenging. Idrettsbygget på 
Greveskogen stengt for trening. Håper på åpning neste uke. 

Sak 101/2020 Møte med kommunen ang. Lindboe og flerbrukshall. 
  Møtet er utsatt, men Hans-Petter har hatt telefonkontakt. 
  Flerbrukshall – møte med grunneier (Wedel Jarlsberg) tirsdag 17.11.2020 

Lindboe – brev fra Kjell Stordalen med historikk og regler for Lindboestevnet. Endringer i statuttene 
kan bare gjøres av Lindbostyret. Saken er oversendt kommunen. 

  Info bør legges ut på hjemmesiden etter hvert. 
   
Sak 102/2020 Stiftelsen Flerbrukshallen 
  Hans-Petter har hatt kontakt med Flint og Jan Olav Hay vedr. opprettelse av en stiftelse. 
  Årsmøtet bestemmer om klubben skal gå videre med prosjektet og investere penger.  
  Saken må forberedes godt til årsmøtet, og fagfolk må orientere om stiftelser og regler for disse. 
  Vedtak: Til neste styremøte må en prosjektgruppe være klar.  
   
Sak 103/2020 Daglig leder 
  Diskusjon om å ansette daglig leder for å avlaste styreleder.  
  Hans-Petter ønsker ikke jobben som daglig leder. 
  Vedtak: Saken ble ikke vedtatt 
 
Sak 104/2020 Kontrollutvalg 

Klubben må opprette et kontrollutvalg. Det skal gå gjennom regnskap hver 2. måned og følge opp 
regnskap i forhold til budsjett. Styret skal orienteres og utvalget skal motta referater fra styremøter. 

  Vedtak; 2 medlemmer og varamann skal velges på årsmøtet 
 
Sak 105/2020 Trenersituasjonen 

Tom har tatt med utøvere fra 14-15 år som ønsker å løpe lengre løp.  
 
Sak 106/2020 Eventuelt 
  Utøvere som melder seg på stevner og ikke deltar uten gyldig grunn, må betale startkontingent selv. 

Ved etter anmelding betaler klubben vanlig startkontingent, resten må betales av utøver. Info om dette 
blir lagt ut på hjemmesiden og gjelder fra 1.1.2021.      


