REFERAT HOVEDSTYREMØTE 20.09.21
Til stede: Svein Stølen, Heidi H. Næss, Sverre Alvik, Svein Jacobsen, Per Øhlckers, Camilla
Stridsklev og Kirsten Larsen.
1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIG HS-MØTE
Referatet fra HS-møtet 15.06.21 ble godkjent.
2. STRATEGISAMLING FOR TYRVING IL
a. Avholdes på Thon Hotel Oslofjord lørdag 20. nov. Kirsten bestiller
konferanserom og bespisning.
b. Svein’s forslag til opplegg ble gjennomgått. Ny oppdatert versjon ettersendes.
3. TYRVING I 100
Aktiviteter:
Friidrett:
- Tyrvinglekene 10.-12. juni.
- NM jr. 26.-28. aug.
Orientering:
-

NM 8.-9. sep.

Felles:
-

Opplegg på Kalvøya for yngre medlemmer.
Sommerskole med både friidrett og orientering.
Jubileumsmiddag lørdag 14. mai.
Jubileums-t-skjorte.

4. RAPPORT FRA GRUPPENE
a. Orientering: Gradvis gjennomåpning med gjennomføring av de største oløpene. Jukola ble arrangert i august, og herrelaget ble nr. 17. NM sprint i
Frognerparken ga gull til Tyrving i stafetten. Bronse individuelt til Marion Aebi.
Mina Jørgensen vant eldre jr. i «vanlig» NM. Stafettlagene ble nr. 5 i begge
klassene. I NM jr. stafett ble jentene nr. 8 og 12. I Trimtex-cupen var det
mange gode plasseringer. 3 løpere tatt på interkretslaget. Ivar-o-løpet ble
arrangert som sprintløp på Rykkinn. Klubbmesterskap på Gupu med 75
deltakere.
b. Friidrett: NM jr i 2022 vil bli arrangert etter det grunnlaget som det ble søkt
om – sammen med Asker. Tyrvinglekene ble arrangert forrige helg. Cirka
halvparten av et normalår. Ida Nesse ble nr. 4 i diskos i Para-OL. Ingvild
Meinseth og Sondre Høyland vant gull i NM. 4 Tyrving-utøvere deltok i EM
u20 og u23. Styret har besluttet å ansette en sportslig leder. Utfordring å få
gode nok trenere til de forskjellige treningsgruppene.
c. Klubbhuset: Klubbhusdugnaden er utsatt inntil videre. Lite utleie.
Oppgradering av lysarmaturen.

5. ØKONOMI
a. Regnskapsstatus pr. aug/sep. fra Hovedstyret og gruppene ble gjennomgått. Ingen
uventede kostnader eller inntekter.
b. Det er søkt om støtte via kommunal og statlig støtteordning. Kirsten fordeler midlene.
6. EVENTUELT
a. Valgkomiteen. Forslag om å be den forrige valgkomiteen fortsette nok et år.
Svein kontrakter valgkomiteen.
b. Det neste HS-møtet avholdes mandag 29. november.

Kirsten Larsen
Ref.

