REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I IL TYRVING 09.01.18
Tilstede:

Per Øhlckers, Angela Pütsch, Einar Drabløs, Kjell Røkke, Nina Kolberg og Kirsten
Larsen.

1. REFERAT FRA SISTE STYREMØTE
Referatet er godkjent, og lagt ut på hovedstyrets web-side.
2. SPORTSLIG STATUS GRUPPENE
Friidrett: Lite nytt siden forrige møte. Årets første stevne ble arrangert i Bærum Idrettspark
07.01.18 med i underkant av 200 deltakere.
Orientering: Lite nytt siden forrige møte.
3. ØKONOMI
Regnskapsrapporter for Hovedstyret og gruppene ble gjennomgått pr. 31.12.17. Regnskapet
er ikke endelig avsluttet, men det ser ut til å gå mot et regnskap i balanse for klubben totalt
sett.
Det vil bli opprettet et eget regnskap for midler som o-gruppa er tilgodesett med i arveoppgjøret etter Ivar Opsahl.
Revisor er i gang med revisjonen av regnskapene.
4. STATUS NY UTENDØRS FRIIDRETTSARENA RUD
Bærum Idrettsråd ønsker uttalelse fra berørte parter innen 11. januar. Friidrettsgruppen gir i
hovedsak tilslutning til kommunens forslag til plassering og retning av anlegget som er
presentert som Tyrving’s forslag, men avviser BIR’s forslag.
5. STATUS KLUBBHUSET
Følgende gjenstår av utbedringer:
• Solskjerming på møterommet i 2. etasje.
• Vurdere bytte av andre dører.
• Sjekke varmeovnene.
Det er avtalt halvårsmøte med Karateklubben 30. jan. kl 2030.
6. STATUS FRA DAGLIG LEDER
• Det må snarest innføres to-signaturer vedr bankutbetalinger. Kirsten sjekker
kostnadene vedr det. Elin Marvik bes signere sammen med Kirsten, og eventuelt
gruppelederne.
7. STATUS POLITIATTESTER
Gruppene må sjekke at alle trenerne har politiattester. Kirsten sender gruppelederne
«oppskrift» på hvordan man skal søke om slik attest. Det ønskelig at et eventuelt fremtidig
«elektronisk klubbkontor» gjør oppfølging her sikrere og enklere.

8. FORBEREDELSER FOR ÅRSMØTENE
Årsmøtene avholdes slik – med møtestart kl. 1930:
•
•
•

Mandag 29. januar Friidrettsgruppen (Bærum Idrettspark).
Onsdag 31. januar Orienteringsgruppen (Klubbhuset).
Mandag 12. februar IL Tyrving (Klubbhuset).

Svein sjekker med sitt styre ang kandidater til å få Tyrvings fortjenestemedalje. Kirsten følger
opp.
Per lager forslag til lovendring slik at vi skal følge offentlighetsloven.
Gruppene må starte arbeidet med årsrapporter, samt lage budsjett for 2018. Kirsten lager
forslag for gruppene og Hovedstyret.
Hovedstyret foreslår for årsmøtet at medlemskontingenten økes slik at satsene for 2018 blir
(satsene for 2017 i parentes):
•
•
•
•

Juniormedlem kr 350 (kr 300).
Seniormedlem kr 450 (kr 400).
Pensjonistmedlem kr 200 (kr 150).
Familiemedlemsskap kr 900 (kr 800).

Kirsten har kontaktet Valgkomiteen for Tyrving. De bør også se på etablering av
veterangruppe.
9. WEB-SIDER/INFORMASJON
Elin og Kirsten har hatt møte med firmaet Spoortz vedr denne saken. Hovedmålet er å
etablere et elektronisk «klubbkontor/arkiv» primært for friidrettsgruppen.
10. NESTE MØTE I HOVEDSTYRET
Neste Hovedstyremøte avholdes tirsdag 13. mars kl. 2000 på klubbhuset.

11. EVENTUELT
Ikke noe spesielt å referere.
Kirsten Larsen, referent.

