
REFERAT FRA MØTE I TYRVINGS HOVEDSTYRET 11.10.22 

Til stede: Svein Stølen, Sverre Alvik, Svein Jacobsen, Per Øhlckers og Kirsten Larsen. 

Forfall:  Elisabeth Meyer og Ida Tiltnes. 

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referatet ble godkjent. 

 

2. Rapport fra gruppene 

Orientering: Et vellykket NM ble gjennomført i september sammen med Asker.  Ingen 
medaljer til Tyrving, men mange gode resultater.  Mattias Kyburz fra Sveits – og stafettløper 
for Tyrving – vant knock-out sprint i VM. Kenneth Buch er ansatt i 60 % stilling som sportslig 
leder etter at Ivar Lundanes er flyttet til Sveits. Økonomien er fortsatt god. Kirsten bestiller 
bankkort for o-gruppas konto. Årsavslutning i november på Thon Hotel Oslofjord.  

Friidrett: Tyrvinglekene i juni ble avholdt på Nadderud i og med ny stadion på Rud ikke var 
klar.  Vellykket jr.NM ble sammen med Asker avholdt på Rud i sluttet av august.  Generelt – 
også for Tyrving – er det lavere stevnedeltakelse enn før covid. Sondre Høyland vant spyd 
under NM, og ellers mange gode resultater på øvrige mesterskap. Fra 2023 vil det bli 
endringer i eliteoppsettet og lavere elitebudsjett enn i 2022.  Strategisamling avholdes i 
november for styret. 

Klubbhuset: Liten ekstern utleie av klubbhuset. Etter diskusjonen rundt Sandvika Sjøfront er 
det vedtatt at idrett på Kadettangen er beskyttet og vil derfor ikke berøres av nye 
utviklingsplaner.  Per kontakter Bærum kommune ang søppelhåndtering.  

3. Økonomi 

Regnskapsrapporter pr. 30.09.22 ble gjennomgått.  Kirsten sjekker mulighetene for å benytte 
E-faktura ved utsending av medlemskontingenter og treningsavgifter.  Gebyr for betaling 
med Vipps må legges til beløpene. 

 

4. Opplegg i forbindelse med varslingssaker 

Svein blir administrator av opplegget, og vil sammen med Ida være saksbehandler.  Svein og 
Ida, gruppeledere og ansatte i klubben må gjennomgå NIF’s kurs Mitt Varsel som avholdes 
som Teams-kurs med varighet 2 timer - 8.11., 9.11., 6.12. og 7.12.  Etter gjennomgått kurs 
må Tyrvings hjemmesider oppdateres med informasjon som oversendes fra NIF. 

 

5. Valgkomite 

Vi beholder dagens reglement, men det poengteres at Gruppestyrene forventes å være 
behjelpelig med å finne kandidater til valgkomite for sine styrer. Alle valg skal godkjennes på 
Tyrving IL’s årsmøte. Det er ønskelig at personer som trer ut av styrene, tar minimum et år i 
en av valgkomiteene. 

 

6. Veien videre  

Enighet om at Svein, Sverre og Svein danner en arbeidsgruppe som ser nærmere på Tyrvings 
vei videre etter de første 100 årene.  Kirsten lager en oversikt over sine arbeidsoppgaver. 

 

7. HS-møter 



Avtalt HS-møte i november utgår.  Neste HS-møte er som tidligere avtalt mandag 23. januar. 
Kirsten kommer med forslag til datoer for gruppevise årlige møter og Tyrvings årsmøte. 

 

Kirsten Larsen, ref. 


