
STYREMØTE 28.01.2021	 	 						 	

01/21 Rikes tilstand 

Det har vært en litt treg oppstart på året da anlegget stengte etter nyttår. Vi har nå hatt to treninger 
som har gått bra. Alt av utstyr må fortsatt vaskes både før og etter bruk, noe som ser ut til å gå greit.  

Utstyrs-rommet er under oppussing. Vi vil få ny inngang direkte fra hallen, ny innredning og noen 
kasser med hjul vi kan transportere utstyret i. Vi kaster det som er ødelagt og kjøper antagelig inn noe 
nytt. 

Alle barna på 2015-kullet har hatt en gang med svømming hver. Nå har 2016-barna startet, så håper 
vi at restriksjonene endres etter hvert slik at litt flere barn kan benytte seg av svømme-tilbudet.  

Angående svømmegruppa for barn født 2014 og 2013, prøver vi å få til en time til med tilgang til 
bassenget, slik at 2013-barna kan få tilbud neste år også. De ønsker også støtte til instruktørkurs til 
neste år. Det er Lena Grødem som har ansvaret for svømmegruppa. 

02/21 Nye styremedlemmer 

Maren og Raine fortsetter. Sandra Skretting og Monica Mørk Aase stiller til neste valg. Hege og 
Lisbeth går ut.  

03/21 Budsjettforslag  

Maren sender inn budsjettforslag. Vi planlegger ikke året som vi pleier, grunnet korona-sitasjonen. 
Forhåpentligvis blir høsten som den pleier. 

04/21 Årsmelding 

Gjennomgang av årsmelding før innsending. Vi undersøker om det går an å signere årsmeldingen 
digitalt. 

Dato: 
28.01.2021 

Agenda: 
Styremøte Idrettskulen

Møteleder: Maren Skeie 

 

Referent: 
Jofrid Mosland

Tid:  
20.30

Sted: 
Teamsmøte

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

Ikke møtt: 
Guri Bratland (valgfritt oppmøte)
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05/21 Årshjul 

I fjor ble det ikke laget årshjul og i år velger vi å dele årshjulet i fire, grunnet at tidene fortsatt er litt 
usikre grunnet korona-situasjonen.  

06/21 Eventuelt 

Ingen saker.  

Neste styremøte: 

Avtales nærmer, etter årsmøte med nytt styre. 
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