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Dato: 
22.08.20 

Agenda: 

Idrettsskulen 

Møteleder: 
Maren Skeie 

Referent: 
Jofrid Mosland 

Tid: 
20.00-21.30 

Sted: 

Iden 

Medvirkende: 

Maren Skeie (leder) 

Hege Hadland (materialforvalter) 

Raine Nicklasson (styremedlem) 

Jofrid Mosland (sekretær) 

Fraværende: 

Lisbeth Reistad Varhaug (permisjon) 

 

 

 

 

 

14/20 Treningstider 

Vi starter opp med Idrettsskulen 23. september. På grunn av koronasituasjonen blir det ikke åpen dag 

i år. Det blir påmelding for de som ønsker å være med på Idrettskulen, med påmeldingsfrist 31. 

august. Infoskriv blir hengt opp på aktuelle plasser og delt på facebook. Når vi har fått en oversikt, kan 

vi dele inn i grupper (maks 20 per gruppe inkludert trenere). Det er viktig at gruppene er konstante, at 

de samme barna er på samme gruppe.  

 

15/20 Trenermøte 

Trenermøte blir torsdag 2. september kl. 20.00. 

 

16/20 Frukt 

Grunnet koronasituasjonen, kutter vi ut fruktutdeling for en periode.  

 

17/20 Utdeling av nye passord 

De som trenger passord, får utdelt dette.  

 

18/20 Badevakter 

Det er enda litt uklart hvordan det blir med bading fremover, men flere foreldre oppfordres til å ta kurs. 
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De som allerede har kurs, må ta et oppfriskningskurs en gang i året. 

 

19/20 Nytt utstyr 

Vi trenger en status på alt utstyret. Det er en del rot i utstyrsrommet og noe som er ødelagt. Vi ønsker 

å ta en opprydning og oppfordre alle som bruker utstyret til å holde orden. Vi ønsker å søke om støtte 

til ny Airtracks matte til å ha nede i hallen.  

 

20/20 Diverse 

Smittevern. Barn må trene med turnsokker (ikke barbeint). Vi sjekker ut hvordan det er med bruk av 

vester. Kan ev. oppfordre halvparten av barna til å ha svarte t-skjorter og halvparten til å ha hvite t-

skjorter.  

Det er i utgangspunktet ikke lov å ha med småsøsken på treningene. Det er viktig at foreldre er nøye 

med håndhygienen og flinke til å holde avstand. Styremedlemmene oppfordres til å minne foreldre om 

disse tiltakene. Antagelig kommer det noen generelle retningslinjer fra VIL. 

Brannrunde. Vi må ha en brannrunde med trenerene. Dette avtales nærmere. 

 

Neste møte er ikke fastsatt enda. 

 

 

 


