
 

Offentlig styremøteprotokoll nr. 7/2020 Tønsberg Friidrettsklubb 

 

Møtedato: 05.08.2020 Saksnr.: 60-72 
Til stede:  Hans-Petter Villo (HPV)   Ikke til stede: Jan Halvard Foss (JHF)                   
  Tom Werner Olsen (TWO)   
  Grete Rivenes (GR) 
  Dag Olav Høgvold (DOH) 
  Vegard Kjøl (VK) 

  

Sak 60/2020 Godkjenne innkalling 
  Hans-Petter Villo ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen. 

Innkalling enstemmig godkjent.   

Sak 61/2020 Gjennomgang av saker fra forrige møte 
  Ingen kommentarer. 

Sak 62/2020 Status korona 
  Tom orienterte. 200 personer inkl. tilskuere er tillatt. 

Vi må ha oversikt over hvem som er på tribunen. Lager lister og setter sperrebånd rundt tribunen. 
Egen inngang. Vasking og spriting av utstyr er viktig. 
 

Sak 63/2020 Internsak Unntatt offentlighet 

Sak 64/2020 Internsak Unntatt offentlighet 

Sak 65/2020 Instruks for mediepresentasjon 
Rune Øverland skal kun legge ut referater av sportslige karakter, med resultatservice og omtaler på 
hjemmeside og FB. Styret har ansvar for administrative saker og alle andre saker. 

  Møte med Rune, Dag Olav og Hans-Petter. 
 
Sak 66/2020 Økonomi, halvårsrapport 

Halvårsrapporten ble gjennomgått og sammenliknet med fjoråret. Til tross for koronasituasjonen 
ligger vi godt an økonomisk. Klubben har en sunn og god økonomi. 

  Bilgodtgjørelse betales ut mot kjørebok. 
 
Sak 67/2020 Evaluering av treningsstevne 1. august. 

Stor deltakelse og mye positivt. Litt langt stevne med mange løp.  
  Evaluering av stevner tas opp i stevnekommiteen og rapporteres kort til styret. 

Sak 68/2020 Status Kristinalekene 
Forberedelsene er godt i gang. Mange funksjonærer er skaffet. 
 

Sak 69/2020 Oppmann 15+ påmelding og betaling, bestilling og overnatting og reise UM, jr. NM og sen. NM. 
 
Sak 70/2020 Søknad om betaling av fellesmiddag vedr. KM 

Klubben betaler pizzakveld for aktive og foreldre under KM på Rjukan. Lagleder tar ansvar for 
bespisningen. Reise og opphold betales av hver enkelt. 
 

Sak 71/2020 Intern sak, stipend Unntatt offentlighet 

Sak 72/2020 Eventuelt   
- Vi har ikke fått noe bilag som viser hva vi har fått av LAM-midler, men det er  

kommet inn et beløp på kubbens konto som syntes å være LAM tilskudd. Kommunen 
kontaktes for å få mulig bilag. 

- Styremøtene blir flyttet til onsdager. Ny plan sendes ut. 
- Hjemmesiden må oppdateres med riktige navn og årstall. 


