
STYREMØTE 23.11.2020	 	 						 	

21/20 Rikes tilstand 

Vi har hatt en spesiell start på sesongen på grunn av Covid 19. Hele opplegget rundt 
treningene er annerledes og mer krevende for trenene. De må lage flere opplegg da 
de er inndelt i mindre grupper, og en del trenere har også trukket seg på grunn av 
Covid 19-situasjonen. Men ut fra omstendighetene har vi kommet godt i gang. 

Alle gruppene blir oppfordret til å bruke minst mulig utstyr, utstyret som blir brukt blir 
vasket etter bruk. 

5 trenere har gjennomført livredningskurs, 1 forelder fra 2016- kullet og 4 foreldre fra 
2015-kullet. 

22/20 Frukt 

Vi forsetter uten fruktservering inntil videre. 

Dato: 
23.11.2020 

Agenda: 
Styremøte Idrettskulen

Møteleder:  

Maren Skeie 

 

Referent:  

Jofrid Mosland

Tid:  
20.00-20.30

Sted: 
Teamsmøte

Medvirkende: 
Maren Skeie, Hege Hadland, Raine W, 
Nicklassen, Lisbeth Reiestad Varhaug, 
Jofrid Mosland

Valgfritt: 
Guri Bratland (ikke møtt)
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23/20 Utstyr 

Etter forrige møte var Maren og Hege en kveld og fikk ryddet i utstyrs-rommet, noe 
som sårt trengtes. Vi fikk kjøpt inn nye kasser til utstyret da mye var ødelagt.  

Ellers har det ikke blitt kjøpt inn nytt utstyr, da vi ikke ser helt behovet når lite utstyr 
blir brukt i disse tider. 

Maren har spurt om det er mulig å få «føre over» pengene til neste år, og da kanskje 
få kjøpt en flyttbar airtrack-matte til å ha nede i hallen. Før ev. innkjøp, sjekker Maren 
med turnen. Det er fint at de også kan bruke den. 

24/20 Stampen 

Denne halve sesongen er det kun 2015-barna som har fått tilbud om bading i 
stampen, dette grunnet restriksjonen om kun å være 10 stykker i bassenget hver 
gang. Vi i styret ble enige om at når alle i 2015-kullet har fått vært i stampen en gang, 
kan de i 2016-kullet bruke stampen. Dette vil i praksis si at 2015-kullet får en gang 
etter jul før vi starter med 2016-kullet. Det er kun en livredder fra 2016-kullet, men 
hun har sagt at hun kan stille opp hver gang. 

25/20 Halvårsplan  

Denne må lages og deles ut til gruppene. Første trening etter jul, blir 6. januar. Siste 
trening blir 12. mai. Maren lager en halvårsplan ut i fra skoleruten. 

26/20 Juleavslutning 

Idrettslaget har sendt ut en mail angående juleavslutning. De oppfordrer alle grupper 
til å ha en form for avslutning. Vi kan ikke gjennomføre som tidligere år på grunn av 
Covid 19.  Hver enkelt trener får ansvar for å ha en liten markering i sin gruppe. Et 
forslag er at trenere og de av barna som ønsker det, stiller med nisselue. Det kan 
spilles et par julesanger og deles ut eksempelvis en nissesjokolade til hver. Maren 
ser hva hun finner og informere trenerene. 
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27/20 Styret 2021/2022 

Det er kun Jofrid som sitter igjen i styret neste år. Maren sier hun kan fortsette, og 
har spurt ei som kan være interessert i å være med i styret neste år. Reine sier også 
at han kan sitte videre. Da mangler vi et styremedlem.  

28/20 Eventuelt 

- Årshjulet for dette året ble ikke laget. Vi må lage et for neste år. 

- Vi må lage et budsjettet for 2021. Vi tar et ekstra styremøte på dette og årshjul.  

Neste styremøte: Avtales nærmere. 
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