
REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 09.05.22 
 
Til stede:  
 
Svein Stølen, Elisabeth Meyer, Sverre Alvik, Svein Jacobsen, Ida Tiltnes, Per 
Øhlckers og Kirsten Larsen. 
 

1. Oppfølging av årsmøtet inkludert kontrollutvalgets oppgaver og funksjon 
 
Lov for Tyrving IL må være konsistent med NIFs. Per kontakter Hasse Bergstrøm og 
ber ham vurdere endringer i Tyrvings lover hvor nødvendig. 
 
Styret presiserer for øvrig at kontrollutvalget skal motta styreinnkallinger og referater, 
og i samsvar med §21 avgi beretning til Tyrvings årsmøte. 
 
Styreleder ser på mulige endringer i §22 og 23 for å tydeliggjøre Tyrvings 
valgordning. Tas opp i kommende styremøte. 
 

2.  Status Jubileumsfesten 14. mai 
 
Det er påmeldt 85 personer til jubileumsfesten på klubbhuset.   
 

3. Tyrvings strategi - høring, vedtak og oppfølging 
 
Tyrvings strategi fremlegges for styrene for Friidrett og Orientering og for Tyrvings ILs 
ansatte. Forslag til tiltaksplan for 2022-2023 for hovedstyret legges frem på neste 
styremøte. 
 

4.  Status BIRs arbeid med Sandvika sjøfront inkludert takst klubbhus 
 
Bærum Kommunes dokument vedr Sandvika Sjøfront kan leses via lenken: 
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-
barum/sandvika3/sandvika-sjofront/ 
 
Tyrving IL kommer med innspill til Bærum Idrettsråd innen fristen 20 juni.  Det er 
viktig at bemerke at området rundt klubbhuset er regulert til idrett, noe som må 
videreføres inntil ny reguleringsplan måtte foreligge. 
 
Det er innhentet takst på klubbhuset.  Taksten sendes hovedstyrets medlemmer. 
 

5.  Digitalt varslingssystem  
 
Tyrving IL vedtar NIFs retningslinjer mot trakassering og overgrep i idretten. 
Svein og Ida oppnevnes som saksansvarlige for oppfølging av varslinger. Nettsider 
oppdateres med relevant info og lenker. 
Friidrett og orienteringsgruppenes styrer diskuterer vedtaket av retningslinjene og 
hva det innebærer.  Styrer, trenere og tillitsvalgte inviteres til infomøte kommende 
høst. 
Kirsten lager oversikt over innhentede politiattester.  
 
 

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/sandvika3/sandvika-sjofront/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/sandvika3/sandvika-sjofront/


6. Tilbud til ukrainske flyktninger 
 
Tyrving ønsker å bidra til at flyktninger tas imot og integreres og holder kontakt med 
Bærum kommune om situasjonen i Ukraina. Foreløpig ingen tilbakemelding fra 
kommunen.  
 

7. Rapport fra gruppene 
 

• Friidrett: Tyrvinglekene innendørs ble avholdt medio februar med god 
deltakelse. Ny bane på Rud blir ikke klar til Tyrvinglekene 10.-12. juni, 
og TL vil derfor bli avholdt på Nadderud.  Morten Jensen er ansatt som 
sportslig leder.   

• Orientering: Sesongen startet for fullt ved påsketider. Ingen medaljer i 
NM sprint.  5 lag deltok på Tiomila hvor herrelaget gjorde det best med 
en 12. plass. 

• Klubbhuset: Vaskedugnad avholdes 11. mai.  Enighet om å honorere 
hver gruppe med kr 8.000 for dugnaden. 

 
8. Status økonomi 

Regnskapsrapporter pr. 30.04.22 ble fremlagt.  Ingen store «overraskelser. 
 
 
 
 
 
 
Kirsten Larsen/ref. 

 


