
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I TYRVING IL 14.09.20 

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

 
1) Referat fra forrige møte 

Referat fra HS-møtet 15.06.20 ble godkjent.  

2) Nytt fra gruppene 

Orientering: 

Gode resultater i Hovedløpet hvor Vida Helland-Hansen vant et løp. Ivar-o-løpet ble avholdt med god 
deltakelse.  Klubbmesterskap med nesten 100 deltakere ble avholdt på Sollihøgda. Alt av 
internasjonale mesterskap er avlyst, og det samme gjelder Night Hawk stafetten.  

Friidrett: 

Marius Igesund startet medio august i jobben som daglig leder i friidrettsgruppen. Arbeidet med ny 
friidretts stadion på Rud er godt i gang.  Jo Nesse er kontaktperson overfor kommunen.  Mange 
utøvere på treningene på Nadderud.  Kabalen med treningstid i Bærum Idrettspark er utfordrende å få 
til, primært pga koronatiltak og begrensing i antall utøvere samtidig i hallen.  Styret avholder strategi-
seminar siste helg i oktober.  

Klubbhuset: 

Dugnad avholdes 15. sep. Fra Ida Eide’s minnefond er klubben tildelt hjertestarter. Ivar Lundanes og 
Marius Igesund bes delta på kurs.  Hjertestarteren skal oppbevares på klubbhuset men kan tas med 
på konkurranser.  Husstyret har ansvaret for hjertestarteren.  Bærum Shotokan Karateklubb er nå 
flyttet ut av klubbhuset.  Det medfører mye ledig tid for trening.  Det vil også bli ledige kontorlokaler 
når Bærum Idrettsråd flytter ut i slutten av desember.  Kirsten sender faktura til Bærum Idrettsråd for 
leie i 3 måneder.  

3) Status regnskap  

Regnskapsrapporter for gruppene og Hovedstyret pr. 31. august ble sendt ut sammen med agenda.  
Kort gjennomgang. Det er søkt om støtte fra Krisepakke 2 og fra Bærum Kommune. 

4) Status politiattester 

Det er kun få trenere/ledere som pr. nå ikke har levert gyldig politiattest.  Kirsten purrer – eventuelt 
sammen med styrelederne for gruppene. 

Enighet om at alle som har styrevern samt trenere, skal ha politiattest.  Ang varighet av attesten 
gjelder følgende: «Politiattesten er gyldig så lenge du er ansatt i jobben eller har vervet i organisasjonen.» 
Ansvar for oversikt: Kirsten.  

5) 100 års jubileet i 2022 

Det må lages planer for gjennomføring av jubileet.  Svein kontakter aktuelle personer til å delta i en 
jubileumskomite.  NM orientering og Tyrvinglekene vil bli to hovedarrangementer på idrettssiden. 

 
6) Eventuelt 

• Neste styremøte avholdes på klubbhuset mandag 16. nov. kl. 1900.  

 

Ref/Kirsten Larsen 
 


