
 
 

Offentlig styremøteprotokoll nr. 9/2020 Tønsberg Friidrettsklubb 

 

Møtedato: 14.10.2020 Saksnr.: 85-97 
Tilstede:  Hans-Petter Villo (HPV)   Ikke tilstede: Vegard Kjøl (VK)      
  Tom Werner Olsen (TWO)   
  Grete Rivenes (GR) 
  Dag Olav Høgvold (DOH) 
  Jan Halvard Foss (JHF)              

 
Sak 85/2020 Besøk av Per Espen Fjeld, leder i Vestfold FIK 

Han orienterte om muligheter for hjelp fra krets og forbund til utvikling av klubben. 
Dette ifølge handlingsplanen til kretsen. Vi orienterte om forholdene i klubben, og hva 
vi kunne trenge hjelp til. Vi ønsker et møte hvor mange fra klubben er til stede. Styret. 
trenere, foreldre og aktive møter folk fra forbundet. 

 
Sak 86/2020 Godkjenne innkalling 
  Hans-Petter Villo ledet møtet, og tok kommentarer til innkallingen. 

Innkalling enstemmig godkjent.   

Sak 87/2020 Gjennomgang av saker fra forrige møte 
 Temakveld i forb. med antidoping må avholdes. 
 

Sak 88/2020 Status korona 
  Nye strengere retningslinjer er sendt ut og må følges opp av alle. 
 
Sak 89/2020 Resyme Lindboestevnet og tidligere vedtak 

Mye uro rundt vedtaket om at Tønsberg Friidrettsklubb ikke ønsker å arrangere 
Lindbo stevnet. Vi vil kontakte kommunen vedr. videre arrangement.  

  Styret står ved tidligere vedtak som er tatt opp ved 3 styremøter. 
 
Sak 90/2020 Intern misnøye i klubben  
  Vi har hatt møte med Rune Øverland, og kommet til enighet. 
  Han fortsetter å legge ut sportslige saker på hjemmesiden og FB. 
  Dette vil vi informere medlemmene om. 

Vegard har hatt kontakt med klagepart og orienterte på telefon fra samtalen med 
vedkommende. De var blitt enige om mange ting, men klagepart holdt fast på at de 
ikke har tillit til styreleder. Det er tre saker de trekker frem er:  
1. Lindboe saken. 
2. Saken med sammenslåing av 2006-2007 gruppa og at trener ikke ønsket å forsette. 
3. Forvekslingsaken med han som ikke overholdt koronarestriksjonene under KM på  
    Rjukan med et annet medlem i denne familien.  
I sak 1 Lindbo stevnet er dette fortsatt et problem for klagepart. De varsler at vi kan 
vente at dette kommer opp på årsmøtet i februar. Klagepart viste forståelse for at dette 
måtte tones ned og at det nå blir ro i klubben. 
Saken er oversendt Tønsberg Kommune for behandling, de skal ta initiativ til å 
gjenopprette det nedlagte Lindboekomiteen. Det er kun Lindboekomiteen som kan 
endre vedtektene om Lindboepokalen. 
I sak 2 var påstanden at trener ble oppsagt. Dette medfører ikke riktighet og det var 
slik at vedkommende aldri ble sagt opp som trener. Det ble gitt fikk tilbud om å gå 
sammen med Kristin Husebø Hestnes når 2006-2007 gruppa ble slått sammen. 
Treneren sa nei. Flere forsøk ble gjort for å få treneren til å fortsette og Tom Werner 
Olsen snakket med treneren, men fikk som svar at denne ville bruke tiden til egen 
satsing. Saken er nå avsluttet.  
I sak 3 gjorde styret det som var mulig for å rette opp feilen og ifølge klagepart var 
dette var nå ok og akseptabelt. Saken er nå avsluttet.  

Forts. 



 
 
Sak 91/2020 Status trenersituasjonen og treningstider 

Klubben har mange nye trenere for de yngste utøverne. 14 – 15 års gruppa trenger mer 
hjelp på trenersiden. Vi søker etter nye trenere på hjemmesiden og FB. 
Styret ansetter og sier opp trenere. Trenerkoordinator har mandat til å utarbeide 
kontrakter, innhente politiattester, samle inn timelister og kjørebøker og sørge for at 
kasserer utbetaler lønn og godtgjørelse. 

Sak 92/2020 Årsmøtesaker og benkebeslag 
  Alle saker skal meldes inn til styret 14 dager før årsmøtet. 
  Styret foreslår at Vegard Kjøl er ordstyrer på Årsmøtet. 
  Benkeforslag kan komme opp under diskusjon av en innmeldt sak. 

Opplysninger om dette legges ut på hjemmesiden sammen med Innkalling til årsmøtet. 

Sak 93/2020 Hjemmesiden, WEB-ansvar 
Fredrik Villo tar seg av hjemmesiden i samarbeid med styreleder. En midlertidig 
løsning som styret godtar. Spørsmål om lønn til Web-ansvarlig ble diskutert. 

 
Sak 94/2020  Ekstern trener Unntatt offentlighet 
 
Sak 95/2020 Ny kolleksjon av klubbdrakter 

Bilder er lagt ut på FB. Det blir bestilt gensere og jakker fra Trimtex. Mange har 
allerede bestilt. 

Sak 96/2020 Flerbrukshall 
Endel utenomsportslige saker i klubben har satt arbeidet med hall på vent. Det vil bli 
jobbet med å skaffe folk til «forprosjektet». Spørsmål om opprettelse av en stiftelse 
ble diskutert. Leder i Vestfold Friidrettskrets kan bidra i planleggingen. 

 
Sak 97/2020 Eventuelt 

- Valgkomiteen består av Gina Flåtnes, Heidi Berntsen og Odd Bergh. 
- Siste styremøte før jul brukes til årsmøteforberedelser. 
- Unntatt offentlighet 


