REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 20.03.19
Tilstede:

Per Øhlckers, Angela Pütsch, Camilla Stridsklev, Svein Jacobsen, Nina
Kolberg, Øystein Kværner og Kirsten Larsen.

Forfall:

Einar Drabløs.

1. REFERAT FRA SISTE MØTE
Referat fra Hovedstyremøtet 07.01.19 ble godkjent.
2. SPORTSLIG STATUS FRA GRUPPENE
Friidrett: Tyrvinglekene inne ble avviklet med ny deltakerrekord for innendørsstevner i
Norge, totalt 1059 påmeldte. Nordenkampen ble avholdt samtidig.
Orientering: 10 utøvere har vært på treningssamling i Portugal. Stor interesse for
Tiomila i slutten av april.
3. STATUS NY FRIIDRETTSSTADION PÅ RUD
Ikke noe nytt.
4. STATUS KLUBBHUSET
Det er sendt søknad om støtte fra Bærum Idrettsråd til oppgradering av klubbhuset. Det
er inngått avtale med utleie en uke i juni/juli til musikkfestivalen Kadetten. Det meldes
om kaldt vann i dusjene. Pærer for utvendig lys må skiftes slik at lyses tennes/slukkes
etter mørket. Kirsten sjekker møtefrekvens med Karateklubben. Klubbhuset er reservert
for o-gruppa 14. mai i forbindelse med sprint-løp. Camilla informerer gruppene om dato
for vaskedugnad.
5. RAPPORT FRA DAGLIG LEDER
a. Svein redegjorde for status i arveoppgjøret etter Ivar Opsahl. Mulighet for ny rettsak
fra en av arvingene.
b. Henning Spjelkavik er i gang med oppdatering av nettet på klubbhuset.
6. REGNSKAPSRAPPORTER PR 15.03.19
Hovedstyret tok de utsendte regnskapsrapportene til etterretning.
7. STATUS POLITIATTESTER
Arbeidet med innhenting av politiattester fra trenere og tillatsvalgte pågår kontinuerlig.
8. JUBILEUMSBOKEN
Diskusjon om hvorvidt 100 års-jubileumsbok bør utgis i bokform eller digitalt. Komiteen
for jubileumsboken diskuterer dette videre. Stemning for å droppe trykket bok – heller
satse på digital nettversjon, med starte fra 75 års jubileet.

9. TYRVING IL I FREMTIDEN
Kort diskusjon – uten konklusjon – om hvordan fremtidens Tyrving skal være. Tilfreds
med å være en 2-idrettsklubb. O-gruppa følger opp overfor mindre o-grupper i vårt
nærdistrikt.
10. ÅRSMØTET TIL BÆRUM IDRETTSRÅD
Per deltok på årsmøtet til BIR. Tyrvings fremmet forslag om at en prioritert oppgave for
BIR’s styre skal være å sikre langsiktige feste- eller leieavtaler for kommunale tomter med
klubbeide idrettsanlegg. BIR’s styre støttet ikke forslaget, som derfor lbe trukket. Bra at
BIR skal prioritere digitalisering.
11. EVENTUELT
a. Øystein endrer logo for Tyrving slik at idrettslaget bortfaller. Kirsten oppdaterer så
langt det er mulig web-sidene. Karl Fremstad bes om å gå gjennom navnebruk på ogruppas web-sider, sosiale medier og Eventor.
b. Årsmeldinger fra tidligere år legges på dropbox og/eller nettsky. Scanning av papirbaserte årsmeldinger utsettes inntil videre.
c. Kirsten endrer innmeldingsinformasjon på web.
d. Møtedato for neste Hovedstyremøte settes til onsdag 5. juni kl. 2000.

Kirsten Larsen
Ref.

