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Tønsberg Friidrettsklubb    Møtedato: 17.03.2021 

Protokoll styremøte/Teams 4/2021   Saksnr.: 29-40 

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

Sak 29/2021 Godkjenning av innkalling 
  Hans-Petter ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen.  

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 30/2021 Gjennomgang av saker fra forrige møte. (2/2021) 

- Sak 21 – Pga Koronasituasjonen må vi forberede oss på digitalt årsmøte. Alle 
  jobber med saken. HPV tar kontakt med Ragnhild Gulvik, tidligere leder i  

  Larvik Turn som har hatt digitalt årsmøte. 
- Sak 25 – Handlingsplan ble diskutert, men må jobbes videre med. Ikke  
  årsmøtesak? 
- Sak 26 – Ny hjemmeside – må jobbes mer med. Tom ser på ubetalt jobb i  
  forb. med hjemmesiden til Kristinaløpet. 
 

Sak 31/2021 Status Korona 
  Pga stor spredning er det vanskelig å planlegge fremtiden.  
  All gruppetrening er stoppet. Noen utøvere trener på egenhånd. 
 
Sak 32/2021 Bestemme årsmøte 
  Vi foreslår digitalt årsmøte mandag 19.april. Møterom må avbestilles. 
 
Sak 33/2021 Status arbeidsoppgaver for årsmelding 2020 
  Det meste er ferdig. Hans-Petter oversender årsrapport til Tom. 
  Tom og Grete møtes for å fullføre og se p1å konklusjoner. 
 
Sak 34/2021 Årsmøtesaker 
  4 innkomne saker ble diskutert 
  1. Styret støtter forslaget om å heve aktivitetsavgift for veteraner. 

 2. Forslag om å ansette sportslig leder med lønn ble bifalt. Tom kommer med forslag 
     til oppgaver. Ansettes for 1 år. 

  3. Saken vedr. Lindbostevnet ligger hos kommunen og opprettelse av nytt pokalstyre.  
      Vedtektene må endres for klubben kan ikke stå bak stevner som er kun for menn.  
      Dag Olav og Grete ser på saken. 
  4.Tilpasse kontingent for noen medlemmer kan bli vanskelig. 
 
Sak 35/2021  Regnskap 2020 og budsjett 2021                                                  
  Lønn til evt. sportslig leder tas inn i budsjettet. Tom og Grete ser på budsjettet og gir  
  tilbakemelding til Hans-P. 
      
Sak 36/2021 Evaluering rapport fra kontrollutvalg 
  Tom tar en del av kommentarene med Anita,(kasserer). Positiv rapport. Kasserer bør  
  skrive noen noter til regnskapet. 
  Store avvik fra budsjettet bør kommenteres i årsberetningen. 
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Sak 37/2021 Sakspapirer og kandidater til nytt styre 
  Dette offentliggjøres på FB og legges ut i klubbhuset 10 dager før årsmøtet. 
 
Sak 38/2021  Terminliste 
  Alle trenere setter opp forslag til stevner for sesongen. Dag Olav koordinerer dette og  
  lager forslag til terminliste. Det blir sannsynligvis ingen stevner før i mai pga korona. 
 
Sak 39/2021  Treningstider våren 2021 
  Grete sender ut forespørsel til alle trenere når de ønsker å trene ute etter påske. Dette 
  må koordineres, slik at ikke alle trener samtidig. Trenere for 2008 og 09 må også  
  avklares. 
 
Sak 40/2021 Trenersituasjonen 
  Trenersituasjonen er sårbar. Det må jobbes med å skaffe flere trenere. Ansettelse av  
  sportslig leder/trenerkoordinator er viktig. 
 
Sak 41/2021 Eventuelt 

- Utbetaling av stipend bør gjøres snarest. 
- Dag Olav har tatt kontakt med Rjukan, vedr. tidtaker- 

systemet deres. Det bør være et team på 3-4 pers. som jobber med det. Det trengs 
folk som kan sette opp nettverk og drifte det. 
Spørsmål etter kompetente personer legges ut på FB! 

- Våre lover og vedtekter samsvarer i stor grad med normen fra NIF. Vi gjør ingen 
forandringer. 

  
 
 


