
Tønsberg Friidrettsklubb    Møtedato 10.02.2021 
 

Protokoll fra Styremøte  2/2021     Saknr.: 18 -27 

 

Tilstede: Hans-Petter Villo (HPV)   Fraværende:  Dag Olav Høgvold (DOH) 
    Tom Werner Olsen (TWO)              Vegard Kjøl (VK)  
               Grete Rivenes (GR)                          Jan Halvard Foss (JHF) 
    
 

Sak 18/2021. Godkjenning av innkalling 
  Hans-Petter ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen.  

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 19/2021. Gjennomgang av saker fra forrige møte (Teams) 
  Ingen kommentarer. 
  
Sak 20/2021. Status Korona 

3 veteraner har brutt korona-reglene ved å trene i Messehallen. Klubben har 
mottatt kopi av anonymt brev sendt til NIF. Vi har også fått henvendelse fra 
Friidrettskretsen og kommunen. Utøverne er blitt kontaktet og treningen er 
avsluttet. 
 

Sak 21/2021. Bestemme årsmøte 
Årsmøtet er bestemt avholdt mandag 15. mars i Kulturhuset på Eik. Her er det 

                       faste stoler og plass til ca. 100 personer.  
  Møtet offentliggjøres på hjemmesiden og facebook 15. februar. 
  Premiering og bevertning for de aktive blir senere. 

  
Sak 22/2021. Status arbeidsoppgaver for årsmelding 2021. 
  De fleste rapportene fra trenere er levert. Mye statistikkarbeid er ferdig.  

Alt sendes til Tom for innsetting i årsmeldingen. 
Frist for årsmeldingen er 25. februar. 

 
Sak 23/2021. Årsmøtesaker 
  De vanlige sakene blir tatt opp på årsmøtet. Innkomne forslag blir tatt opp. 
 
Sak 24/2021. Regnskap 2020, budsjett 2021. 
  Regnskapet ble gjennomgått. Regnskapet er i balanse og overskuddet er de  

100.000 kr vi fikk fra Obos. Budsjett ble ikke diskutert. 
 

Sak 25/2021. Handlingsplan   
 Hans-Petter har laget utkast til Handlingsplan for 2021 – 2024. 
 Denne må diskuteres videre før den blir lagt ut. 
 

Sak 26/2021.  Hjemmeside, nytt design.  
  Hans-Petter har vært i kontakt med Web-designer som har laget forslag til ny  

hjemmeside. Forslaget ble vist frem. Ny økonomisk avtale blir inngått. 



Sak 27/2021.  Eventuelt 
  Stevnekomiteen bør innhente ønsker fra alle trenere. 
  «Terminliste» bør settes opp selv om det for øyeblikket ikke er tillatt med  

stevner. 
Hans-Petter tar kontakt med Dag Olav som er leder i stevnekomiteen. 

   
 


