
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I TYRVING IL 31.03.20. 

 

Til stede (via Skype): Svein Stølen, Elisabeth Meyer, Svein Jacobsen, Sverre Alvik, Katrine 
Solbakken, Camilla Stridsklev og Kirsten Larsen. 

 
1) Korona-situasjonen 

Konsekvenser for Tyrving pr nå: 

• Alle fellestreninger er avlyst inntil videre. 
• Leietakere på klubbhuset har avlyst treningene inntil videre. 
• Så langt ingen permitteringer. 

Før påsken bør det legges ut info på hovedsidene vedr korona-situasjonen.  Ansvar: Svein S 
og Kirsten. 

 
2) Nytt fra gruppene 

Orientering: 

Tiomila og Jukola er avlyst.  Ingen o-konkurranser før sommeren.  Mange tilbud om 
treningsløp er lagt ut på nett. Tre utøvere satser mot VM i Danmark i juli.  Rekruttkurset er 
foreløpig utsatt. 

Friidrett: 

Treningsleir i Tyrkia er avlyst. Tyrvinglekene medio juni går foreløpig som avtalt.  
Tyrvinglekene inne og UM (norsk mesterskap for ungdom 15-22 år) ble gjennomført i Bærum 
Idrettspark med svært gode tilbakemeldinger på arrangørsiden.  Tyrving ble beste klubb i 
UM.  Fornebuløpet hvor Tyrving er medarrangør er utsatt til 30. september.  

Klubbhuset: 

Karateklubben avslutter leieforhold 30. juni.  Det er mottatt kr 20.000 fra Bærum Idrettsråd til 
oppgradering av lysarmaturer etc. 
 

3) Status regnskap  

Regnskapsrapporter for gruppene og Hovedstyret pr. 23.mars var sendt.  Kort gjennomgang. 
Enighet om å sende ut mail/brev om kontingentinnbetaling.  Ansvar: Kirsten. 

 
4) Saker som må behandles denne våren basert på forrige styres arbeid  

• 100 års jubileumsbok.  Tas opp i neste HS-møte. 
• Friidrettsstadion på Rud.  Svein S innkaller Sverre og Jo Nesse til et møte for å få 

informasjon om hvor saken står og videre fremdrift. 



 
5) Ambisjoner for Tyrving; hver enkelt del og fellesskapet. Hvor fortsetter vi som før, 
og hvor er det behov for nye tanker og handling? 

Friidrett – ambisjoner: 

• Opprette Idrettslig utvalg med treningsplaner, opplegg og trenerplassering for de 
ulike alders- og treningsgruppene. 

• Opprette Arrangementsutvalg slik at arbeid med de store arrangementene blir 
fordelt på flere personer. 

Orientering – ambisjoner: 

• Lage en plan for hvordan få utøvere over HL-alder (15/16) til å fortsette som juniorer 
og seniorer. 

• Utvikle klubbsamarbeid på kretsnivå. 
• Starte arbeidet mot NM 2022. 

Klubbhuset – ambisjoner: 

• Lage plan for resterende oppgraderingsoppgaver. 
• Søke nye leietakere. 

 
6) Tidsplan for styremøter 

Avhengig av korona-situasjonen fremover, vil det bli satt opp plan for de kommende 
styremøtene. Ansvar: Svein S og Kirsten. 

 

7) Signaturrett 

Hovedstyret i Tyrving gir signaturrett i fellesskap til nestleder Elisabeth Meyer og til daglig 
leder Kirsten Elisabeth Larsen. Elisabeth Meyer overtar dermed signaturretten til Elin Marvik, 
som er sluttet i Tyrving IL. 

 

Ref/Kirsten Larsen 
 


