
 
 

Offentlig styremøteprotokoll nr. 5/2020 Tønsberg Friidrettsklubb 

Møtedato: 26.05.2020 Saksnr.: 40-50 

 
Til stede:  Hans-Petter Villo (HPV)   Ikke til stede:  Jan Halvard Foss (JHF) 
                 Iver Hytten (IH)      Vegard Kjøl (VK) 
  Tom Werner Olsen (TWO)   
  Grete Rivenes (GR) 
  Brynhild Fluge Petterson (BFP) 
  Dag Olav Høgvold (DOH)  

 
Sak 40/2020 Godkjenne innkalling 
  Hans-Petter ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen. 

Innkalling enstemmig godkjent.  

Sak 41/2020 Gjennomgang av saker fra forrige møte  
  (unntatt offentlighet) 
 
Sak 42/2020  Status Korona 
  Restriksjonene er i stadig endring og det slippes opp mer og mer. 
  Tillatt med heat på 1500m med 8 deltakere, 10 deltakere på 3000m 
 
Sak 43/2020  Stevnekomiteen stiftes formelt   

Komiteen består av Tom, Marcus, Kristin, Hans-Petter, Ole, Iver, Rune og Dag Olav 
som leder.  
Komiteen koordinerer og kommer med forslag til stevner og tidspunkter. Styret skal 
godkjenne før noe utlyses/approberes. 

 
Sak 44/2020  Søknad stønad tapte inntekter pga korona  

Det sendes søknad for avlyst Kristinaløp. Sjekke frist og hvor søknaden skal sendes. 
 
Sak 45/2020 Støttemidler flerbrukshall 

Hans-Petter og Tom skal ha møte med Tønsberg Idrettsråd vedr. hallen. Vegard 
kontaktes for å kunne være med å jobbe med saken. 

 
Sak 46/2020 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 
  Dag Olav har ansvar for funksjonærer til stevner. Andre oppgaver ikke fastsatt. 
 
Sak 47/2020 Søknad LAM-midler og andre midler 
  LAM-MIDLER, søknadsfrist 15. juni. Hans-Petter søker. 
  Vi ønsker dokumentasjon på hva tilskuddene gjelder og beløp. 
  Søknad om Bingo, frist 1. juni. Tom søker. 

Grasrotmidler fra Norsk Tipping kan bli høyere, dersom vi får flere personer til å 
spille. Sparebankstiftelsen venter vi med å søke inntil det skal bygges hall. 

 
Sak 48/2020 Evaluering treningsstevne 25.05.2020 

Stor pågang for å delta. Deltakere, foreldre og tilskuere ga bare gode tilbakemeldinger 
på stevnet.  
 

Sak 49/2020 Stevner fremover 
6. juni, 20. juni. Det må presiseres overfor alle i stevnekomiteen om saksgangen ved 
utlysing av stevner. (se 43/2020) Approberinger tas av DOH. 

 
 
Sak 50/2020  Eventuelt  



 
 

- Per Halle Invitational, elitestevne lørdag 30. mai med 1500m og 3000m. 14 
damer og 7 herrer er påmeldt. Stevnet streames på NRK.no med Jan Post som 
kommentator. Samarbeid med Runar friidrett. 

- Nestle-lekene (friidrettskole) er avlyst. 
- Styret foreslår enstemmig at Tønsberg Friidrettsklubb ikke skal stå som arrangør 

for Lindboestevnet lenger. Årsak er at arrangementet er diskriminerende, da det 
står i statuttene at kun menn kan delta. 

- Styret foreslår at det lages en avtale vedr. doping, som skal skrives under av 
utøvere over 15 år. 

- Tom er styrets doping ansvarlig. Tom og Dag Olav jobber sammen med Heidi 
Berntsen og Markus Karlsen med avtalen. 

- Rune Øverland har på vegne av klubben sagt ja til å arrangere NM i kastfemkamp 
for veteraner. Dette skulle vært avklart med styret først. 

- Det skal utarbeides en instruks for hva som skal legges ut på Hjemmesiden og 
Facebook. 

- Det skal ikke oppnevnes nye styremedlemmer når noen  trekker seg i løpet av 
perioden. Varamann rykker opp. 


