
 

   REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 13.03.18 
Tilstede: Per Øhlckers, Angela Pütsch, Camilla Stridsklev, Svein Jacobsen, Einar 

Drabløs, Nina Kolberg, Øystein Kværner og Kirsten Larsen. 

1. REFERAT FRA SISTE MØTE 

Referat fra Hovedstyremøte ble godkjent. 

 
2. SPORTSLIG STATUS FRA GRUPPENE 

Friidrett: God trenerdekning bortsett fra stav. Mange medaljer i NM, UM og UM 
mangekamp.  7 deltakere på innendørslandskamp i Sverige.  Tyrvinglekene ble arrangert i 
Bærum Idrettspark med ca 900 deltakere. 

Orientering: Samling i Portugal for 7 løpere. Treningsarbeidet er godt i gang.  
Konkurransesesongen starter like over påske.  

3. STATUS NY FRIIDRETTSSTADION PÅ RUD 

BIR’s innstilling fravikes fra Tyrvings innstilling når det gjelder plassering. Jo Nesse er 
lagets representant i en referansegruppe sammen med personer fra kommunen, Stabæk 
og BIR.   

4. STATUS KLUBBHUSET  

Det har vært avholdt møte i klubbhusstyret.  Det vil bli laget en plan for oppussing og 
vedlikehold.  Per informerer Karateklubben om KM orientering 15. mai. 

5. RAPPORT FRA DAGLIG LEDER 
a. Ikke noe nytt når det gjelder arveoppgjøret etter Ivar Opsahl. 
b. Fra medio januar er det innført bankbetalinger ved at to personer må signere 

utbetalingene. 
c. Friidrettsgruppen har inntil videre utsatt arbeidet med «Klubbkontor». 

 
6. REGNSKAPSRAPPORTER PR 07.03.18 

Hovedstyret tok de utsendte regnskapsrapportene til etterretning. 

7. LOVENDRINGER 

Etter pålegg fra Idrettskretsen må Tyrvings lover gjennomgås og rettes opp etter 
Idrettsforbundets lovnormer. Per spør Hasse Bergstrøm om han kan gjøre jobben. 

8. MEDIEPROFILERING/WEB-SIDER/SOSIALE MEDIA 

Ikke noe nytt fremkom under dette punktet. 

 



 
9. POLITIATTESTER 

Kirsten lager et «arkiv» og ajourfører dette - med oversikt over hvem i gruppene som skal 
ha politiattest og når denne ble innvilget.  Det må søkes om ny attest hvert 3. år.  Gjelder 
trenere, tillitsvalgte osv fra 15 år. 

10. DELTAKELSE PÅ BIR’S ÅRSMØTE 14.03.18 

Følgende deltar: Per, Einar og Angela. 

11. NESTE HOVEDSTYREMØTE 

Dato for neste HS-møte fastsettes til onsdag 6. juni. 

 

 

 

 

Kirsten Larsen 

Ref. 
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