
 
 

 
 

Offentlig styremøteprotokoll nr. 11/2020 Tønsberg Friidrettsklubb 

 

Møtedato: 25.11.2020 Saksnr.: 107-118 
Tilstede:  Hans-Petter Villo (HPV)         
  Tom Werner Olsen (TWO)   
  Grete Rivenes (GR) 
  Dag Olav Høgvold (DOH) 
  Vegard Kjøl (VK) (deltok deler av møtet på telefon) 

 Jan Halvard Foss (JHF)              
 

Sak 107/2020 Godkjenne innkalling 
  Hans-Petter Villo ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen. 

Innkalling enstemmig godkjent. 
Det ble gjort noen endringer i rekkefølgen av saker. Noen saker ble slått sammen.  

Sak 108/2020 Gjennomgang av saker fra forrige møte 
  Betaling av WEB-ansvarlig blir sak på årsmøtet. 
  Positivt møte med Wedel Jarlsberg vedr. bygging av hall. 
  Fylkeskommunen kontaktes før Tønsberg Kommune. 
  2 medl. og varamann til kontrollutvalget velges på årsmøtet. 

Sak 109/2020 Koronasituasjonen 
Vi følger de reglene som er satt opp for korona. En av de yngre utøverne var smittet da hun var på 
trening mandag 16. nov. Alle som var på trening ble satt i karantene, men dette ble etter noen dager 
opphevet for de som ikke hadde vært i nærkontakt utøveren. Mange er testet, men ingen flere har 
testet positivt. 

  Saken ble håndtert på en bra og riktig måte, og vi fikk skryt fra smitteverntjenesten. 
  
Sak 110/2020 Akseptbrev fra Wedel Jarlsberg vedr. Flerbrukshall. 
  Han var positiv til bygging av hallen, men påpekte en del ting. 
  Det bør lages et tillegg til festekontrakten. Han påpekte også utfordringer med eierskapet til hallen. 
   
Sak 111/2020 Stiftelsen for flerbrukshallen 
  Det skal dannes en Stiftelse som skal ha ansvar for bygging og drift av hallen.  

Klubben har god økonomi og det foreslås for årsmøtet at det settes inn midler i stiftelsen til 
forberedende arbeid. 

  Spørsmål om det kan bygges en fullskalahall hvor alle gruppene i friidrett blir tilgodesett, også løpere. 
  Vegard utarbeider et forslag. Det er utarbeidet en produktdokumentasjon for hallen. 
 
Sak 112/2020 Rutiner for styrereferat 

Referater skal ikke offentliggjøres, men skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer over 18 år. De 
kan lese referater med saker som ikke er unntatt offentligheten. Referatene skal ikke kopieres eller 
fotograferes. 

 
Sak 113/2020 Skriftlig årsmøte 

Norges Idrettsforbund har gitt idrettslagene mulighet til å avholde digitale eller skriftlige årsmøter på 
grunn av koronasituasjonen.  Før det blir besluttet å avholde et skriftlig årsmøte skal medlemmene 
informeres, og de bør ha anledning til å komme med innvendinger. 
Det er viktig at åpenhet og demokrati blir overholdt og at alle meninger blir hørt. Saken blir endelig 
avgjort i januar. Skriftlig årsmøte krever godt forarbeide og mange regler som skal overholdes. 

Forts. 



 
 

 
 

Sak 114/2020 Revidere klubbens vedtekter 
Dette behøver ikke tas opp på årsmøte. Vedtektene skal følge mal være fra Norges 
Idrettsforbund/Norges Friidrettsforbund. 

 
Sak 115/2020 Trenerkoordinators rolle 
  Instruks for trenerkoordinator fra 6. juni 2019. Den legges ut på hjemmesiden. 
 
Sak 116/2020 Fordeling av oppgaver til årsmøtet. 

Hans-Petter forbereder og delegerer oppgaver. Grete teller drakter og eiendeler som skal inn i 
beretningen. Grete kontakter Svein vedr. beretning fra veteranene. 

 
Sak 117/2020  Kandidater til styret og utvalg 
  Valgkomiteen jobber med kandidater frem mot årsmøtet.  
   
Sak 118/2020 Eventuelt 

- Økonomi og regnskap. Klubben har god økonomi og det ser ut til å bli et overskudd i årets  
regnskap. Det er forslag om å opprette et fond som blir øremerket de aktive. Penger til 
Stiftelsen for flerbrukshallen kan også tas derfra.        

- Trenerlønn og kjøregodtgjørelse blir utbetalt i desember 
- Utstyr. Det blir kjøpt inn trestegmatte, hekker, baller etc. Viktig at alt utstyr blir låst inn etter  

 hver trening. 
- Vi ønsker en bedriftsavtale med svømmehallen. Grete kontakter Anders Nygård. 
- Mobbing og trakassering. 

Det er null-toleranse for dette i klubben. Det utarbeides en instruks for varsling. Denne legges 
ut på hjemmesiden. 

- Rapport vedr. el-tilsyn i klubbhuset er sendt til kommunen med kopi til klubben. Vi avventer. 


