
REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I IL TYRVING 21.11.17 
Tilstede: Per Øhlckers, Angela Pütsch, Einar Drabløs, Svein Jacobsen, Nina Kolberg og Kirsten 

Larsen. 

1. REFERAT FRA SISTE STYREMØTE  
Referatet er godkjent, og lagt ut på hovedstyrets web-side. 
 

2. SPORTSLIG STATUS GRUPPENE 
Friidrett: Flere nye utøvere fra Asker har meldt overgang til Tyrving. Få av de eldre utøverne 
har meldt overgang til andre klubber.  Det er behov for noen flere trenere pga stort tilsig i 
yngre klasser. 

Orientering: Bra høstsesong med stor aktivitet.  Det ble bronse til jentelaget i NM stafett, 
gutta ble nr. 4. Oda Sikkeland ble uttatt til jr.landskamp.  Avslutningsfest for 75 personer på 
Thon Hotel Oslofjord. 10 topp-plasseringer i 10 øvelser for Tyrving-løpere i årets forskjellige 
mesterskap.  Ivar Lundanes er ansatt som trener på 40% basis. 

3. STATUS NY UTENDØRS FRIIDRETTSARENA RUD 
Natur og Idrett i Bærum Kommune har lagt fram to forslag til plassering av banen.  Det er 
Bærum Idrettsråd og Tyrving som står bak forslagene, som stort sett skiller seg når det 
gjelder plassering – primært pga. vindforholdene.  Bærum Kommune har avholdt møte med 
naboene. 
 

4. STATUS KLUBBHUSET 
Følgende gjenstår av utbedringer: 

• Dører til dusjene må skiftes ut.  
• Gulvbelegg inn til kontoret. 

 
Leieforholdet med Bærum Shotokan fortsetter.  Det er gitt tillatelse til oppheng av segl som 
reklame for SFO-opplegg.  Seilet skal henge oppe ut 2017. 
 

5. STATUS FRA DAGLIG LEDER 
• Svein redegjorde for prosessen i forhold til arveoppgjøret etter Ivar Opsahl. 
• Det må snarest innføres to-signaturer vedr bankutbetalinger. Kirsten sjekker 

kostnadene vedr det. Elin Marvik bes signere sammen med Kirsten, og eventuelt 
gruppelederne. 

 
6. ØKONOMI 

Regnskapsrapporter – herunder budsjettforslag – for Hovedstyret og gruppene ble 
gjennomgått pr. 14.11.17.  
 
O-gruppas budsjetterte fordring på boet etter Ivar Opsahl er inntektsført i o-gruppas 
regnskap selv om beløpet så langt ikke er innbetalt konto.  Kirsten kontakter Berit Danielsen 
vedr oppgjør for tur-orienteringen og Stolpejakten. 
 

7. STATUS POLITIATTESTER 
Gruppene må sjekke at alle trenerne har politiattester.  Kirsten sender gruppelederne 
«oppskrift» på hvordan man skal søke om slik attest. 



 
8. FORBEREDELSER FOR ÅRSMØTENE 

Årsmøtene avholdes slik: 

• Mandag 29. januar Friidrettsgruppen. 
• Onsdag 31. januar Orienteringsgruppen. 
• Mandag 12. februar IL Tyrving 

Svein sjekker med sitt styre ang kandidater til å få Tyrvings fortjenestesmedalje. 

Kirsten kontakter Valgkomiteen for Tyrving. 

9. NESTE MØTE I HOVEDSTYRET 
Neste Hovedstyremøte avholdes tirsdag 9. januar kl. 2000 på klubbhuset. 
 

10. WEB-SIDER/INFORMASJON 
Angela og Kirsten ser på mulighetene som finnes når det gjelder «klubbkontor» hvor alle 
dokumenter samles og tilgang gis til styret etc. Primært er dette aktuelt for friidrettsgruppen. 
 

11. EVENTUELT 
 
Ikke noe spesielt å referere. 
 

Kirsten Larsen, referent. 


