
 
Tønsberg Friidrettsklubb      Dato: 25.08.21 
         Sted: Klubbhuset 
Protokoll styremøte     3/2021     Saksnummer 14-20 
 
Til stede:        Referent: Stine W. Mortensen 
Rune Øverland 
Tom Werner Olsen 
Grete Rivenes 
Torbjørn Aunan 
Linn Tea Kjærås 
Stine Wicklund Mortensen 
 
Sak 14/2021 Godkjenne innkalling  
  Rune ledet møtet. Innkalling ble godkjent. 

 
Sak 15/2021 Godkjenning av protokoll 

Prototokoll fra tidligere møter signert.  
Bør arkiveres i låsbart arkivskap i tillegg til digitalt. Arkivskap må kjøpes inn. 
 

Sak 16/2021 Komiteene 
 Det er ønskelig med 4-5 medlemmer i hver komite. 
 Komiteene jobber med å få med medlemmer. 
 Linn Tea oppdaterer listen over arbeidsoppgaver i komiteene i møtet. 
   

 
Sak 17/2021 Lindboestevne 

Lindboestevnet arrangeres av kommunen og TFIK står som arrangør av tekniske 
øvelser. Skal arrangeres i oktober. Det et har vært spørsmål rundt tidligere 
styrevedtak og hvorvidt stevnet er kjønnsnøytralt. Styret bør få oversendt referat fra 
møte i Lindboestyret. Det er også ønskelig med en oversikt over statuttene og ellers 
all informasjon som foreligger for å kunne behandle dette i styret.  

 
Sak 18/2021 Økonomi 

Tom Werner informerer om at det har ikke blitt søkt om bingomidler. Dette betyr ca. 
140.000 i tapte inntekter. Undersøker om det fremdeles er mulig å søke. Det som 
kreves er innsending av regnskap. 
Momsregnskap er sendt inn til Brønnøysundregisteret. 
Kristinaløpet og bingomidler er til sammen tapte inntekter på ca. 250.000 
Kristinaløpet er en god inntektskilde og komiteen bør jobbe med å bli mer synlig i 
sosiale medier til neste arrangement. 



Det kommer forslag fra Rune om å se på mulighetene for reklame på Greveskogen 
som en mulig inntektskilde. 
Styret har ikke mottatt halvårsregnskap.  
Vedtak: Regnskap sendes til leder som godkjenner og sender ut til etterretning. 

 
Sak 19/2021 Hvordan bli medlem i klubben? 

Det er per i dag ikke et godt system for informasjon på hjemmesiden i forhold til 
hvordan man blir medlem. Det er behov for å jobbe videre med dette. 

 
Sak 20/2021 Søknad fra Henrik Flåtnes 

Rune Øverland har hatt møte med Henrik og foreldrene der de diskuterte 
mulighetene for at Henrik kan fortsette å representere TFIK slik han ønsker. Han har 
mottatt et tilbud fra IK Tjalve.  

søknadsbeløpene: 

• 60.000 kroner pr år for seg selv 
• 100.000 kroner pr år som trenerstøtte for Dietmar Mögenburg 

Satsene er tatt utgangspunkt i IK Tjalve, hvor Henrik har fått forespørsel om 
klubbrepresentasjon. Tjalve deler medlemmer opp etter idrettslig nivåer, og 
Tjalve klassifiserer utøvere som scorer 1000-1200 IAAF poeng som Elite-
utøvere. IAAF-tabell for menn er 1000-1200 poeng for lengde er tilsvarende 7,36-
8,28 meter. Henrik sine lengdehopp på 7,95 meter tilsvarer 1127 IAAF-poeng.  

Styret er positive til søknaden. Det bør utarbeides retningslinjer i et senere styremøte 
etter et formelt poengsystem for å kunne avgjøre hvilke utøvere vi skal støtte. 

Vedtak: TFIK står som garantist for kr.160.000,- pr. år i 3 år til Henrik Flåtnes 

Vedtaket var enstemmig.  

 
 

 
Protokoll signeres:  
 
   
 
----------------------------------------------------------                          --------------------------------------------------------- 
                 Rune Øverland      Tom Werner Olsen 
 
 
 
----------------------------------------------------------                          --------------------------------------------------------- 
                 Grete Rivenes                    Torbjørn Aunan 
 
 
 
-----------------------------------------------------------      ---------------------------------------------------------- 
                 Linn Tea Kjærås             Stine Wicklund Mortensen 



 
 
 
 
 
 

 
  


