
STYREMØTE IDRETTSSKULEN 24.08.2021	 						 	

08/21 Oppstart av nytt idrettsskule-år 

Vi prøver å kjøre mest mulig som normalt. Maks 15 per gruppe (45 per årskull). Tre grupper, seks 
grupper på to årskull.  

09/21 Årsplan 

Det er laget årsplan med datoer og romfordeling for høsten. Avslutning før jul blir 8. desember. 

10/21 Møte med trenerene 

Vi har fått med 10 trenere på det nye kullet. Det er oversikt over trenere på facebook. Det må deles ut 
klær og nøkler til trenere. Møte med trenerene blir i det sosiale rommet torsdag 26. august kl. 20.00. 

11/21 Bading i stampen 

Det er lov og ha med 5 i stampen per nå, en voksen. Det eldste kullet skal først. Mange har tatt 
badevakts-kurs. Badingen er fra 18.00-19.00 og de som har bading skal ikke på trening. Det er 
ønskelig at de bader uten baderinger og armringer. De må ha med en voksen. 

12/21 Informasjonsskriv til foreldre 

Vi kan heller ikke i år ha åpen dag. Monica skriver et informasjonsskriv. Vi prøver å få mest mulig like 
grupper som barnehage/skole. Foreldrene sørger for håndvask og må være tilgjengelig på trening, når 
barnet er under 6 år. Det er ønskelig at søsken ikke er med. Informasjonsskriv legges ut på VIL-siden, 
henge opp lapper på Iden, i barnehager og på butikker. 

Dato: 
24.08.2021 

Agenda: 
Styremøte Idrettskulen

Møteleder: Maren Skeie 

 

Referent: 
Jofrid Mosland

Tid:  
20.00-20.30

Sted: 
Teams

Innkalt: 
Maren Skeie, Monica Mørk Aase, Raine W, Nicklassen, 
Sandra Skretting og Jofrid Mosland.
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13/21 Svømming Vigrestad 

Dette tilbudet må foreløpig avsluttes. Vi kan høre om det er noen som ønsker å drive det videre, med 
ev. oppstart etter jul.  

14/21 Fruktservering 

Fruktservering utgår fortsatt. Det kan ev. serveres smoothie/hele bananer, men vi ser dette an.  

15/21 Eventuelt  

Klatring: Om det er noen som ønsker å ta brattkort, har vi fått tilbud om dette gjennom klatregruppa. 

Taushetserklæring: Dette må sendes inn til nye trennere og styremedlem.  

Utstyrsrommet: Vi i styret prøver å ha litt kontroll på utstyrsrommet. 

Fellesmøte: Det er et fellesmøte for alle gruppene 30.08. kl. 19.30 i salen på Iden. De møter de som 
kan. 

Neste styremøte: Etter avtale. 
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