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Referat 
Ekstraordinært Styremøte 9_2020 
 
Sted:  Video 

Dato/tid:  Torsdag . 23 april 2020 kl. 21.00 – 22:00 

Fra styret:  Silje Steinnes (via mail), Tine Lærdal, Odd Larsen, Svein Helge Pettersen og Øyvind 
Sigvaldsen 

Forfall: Elisabeth Berntsen, Robert Bergerud (flyttet) og Geir Olav Klette. 

Ingen fra Administrasjon eller FAU var invitert 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_9/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_9/20 Vurdering av trenersituasjon og administrasjon. Forslag om å øke fra 20% 
til 40% for fast ansatte trenere, Vanja og DL (vedtak).  
  

Status: 
• Styret foreslo i møtet 22 april å øke trenerne’s stilling til 40% 

for å kunne tilby flere økter i uken. 
o Det forutsettes at treningsfremmøte loggføres og at 

trener-ressursene utnyttes maksimalt ettersom 
klubben nå bruker av oppsparte midler.  

o Grupper med lavt oppmøte må vurderes om de kan 
slås sammen med andre grupper.  

o Det er også viktig at treningstidene legges utenom 
skoletiden slik at så mange som mulig kan delta på 
felles treningene.  

o Permitteringsgraden av alle trenere vil kunne måtte 
revurderes ila Mai.  

• Styret ønsker å tilby Daglig leder 40% stilling (i første 
omgang ut mai) der fokus skal være på å søke på midler og 
jobbe mot kommunen ifht FFF i sommer.  

o Permitteringsgraden vil måtte revurderes dersom 
klubben får minimalt, eller ingenting av midler 
tilbake gjennom tiltakspakkene.  
 

Styret tar forbehold om at dette er en midlertidig løsning, der vi i 
første omgang tenker ut Mai. Den økonomiske situasjonen må følges 

Øyvind 
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opp nøye og dersom vi ikke får noe støtte igjennom diverse 
ordninger vil vi måtte revurdere situasjonen.  
Imidlertid ønsker styret å opprettholde ett treningstilbud til 
utøverne for å holde på motivasjon og forhindre frafall. 
 
Sammendrag:  
Trenerne tilbys 40% stilling. Finn har overordnet ansvar for at trener 
ressursene utnyttes maksimalt.  
Daglig leder tilbys 40% stilling. Fokus på å søke diverse støtte pakker 
og jobbe med FFF mot kommunen. 
Vanja tilbake 40% for å støtte trenerne.  
 

3_9/20 Neste styremøte onsdag 29 April. 

Vedtak: Øyvind sender ut innkalling til ekstraordinært styremøte 29. 
April (video) kl 21:00 
 

Øyvind 

 


