
 

 

 
 
REFERAT STYREMØTE 13.01.2021 
 
Tid: 20:00 – 21:15 
 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Bernt Bjerkan, Turid Støa Bergmann, Arvid Osen, Ida Beate Østhus, Aurora Å Pedersen, Stian Fugelsøy, Kari Kvam 
             

1. Info om Covid – 19, retningslinjer og oppstart vår 2021 

• I dag er det kun16 utøver fra TK, TM og TR som faller inn under «toppidretts gruppe» og har mulighet å 
trene. Styret kan komme i den situasjonen at det må vurderes hvor lenge vi har mulighet å ha hallen åpen 
om nedstengningen blir så langvarig at det er blir betydelige tap. 

• Dagens tiltak gjelder ut tirsdag 19. januar. Regjeringen kommer med nye oppdateringer 18. januar. 
Kommunen vil tidligst komme sammen 20 januar og vi vil etter det vite om vi kan starte opp noen av våre 
grupper og hvilke begrensninger som gjelder 

• For å klare å gjennomføre planlagt sesongen for alle partier må vi starte seinest uke 7/8 15/22 februar 

• Partier som har 14 treningsuker kan starte i uke 10, 8 mars. 

• Oppstart etter dette gjør at vi må kjøre sesong i sommerferien, evt ta igjen trening til høsten 

• Vi forbereder oss på å starte opp så raskt som mulig og kjører kick-off for våre trenere på søndag over 
Teams. 

2. Info om oppussing 

• Vi har startet oppussing av inngangspartiet og opp til 3.etg Det blir lagt plater, sparklet og malt. 
Inngangspartiet er gjort litt luftigere da vi har fjernet noe av veggen. 
 

• Økonomi: Vi har brukt 80 000 + 50 000 på arbeid som ble gjort rett før jul. Forventet utgifter for resterende 
oppussing er ca kr 300 000,- 
 

3. Økonomi 

• Regnskap 2020 
o Overskudd i 2020 500 000,-  

• Budsjett 2021 
o Gjennomgang av budsjett med diskusjoner rundt usikre poster. 

Styret ønsker ikke å vedta budsjettet enda da vi vet for lite. Vi vil avvente så langt inn mot GF 
som mulig.  

4. Generalforsamling 

• 10 mars kl. 19:00 

• Valgkomitens lede Kristin Haarberg kontaktes. Kari 

• Styrets beretning må skrives, skrives av Turid 

• Alternativ gjennomføring, DL legger opp til mulig alternativ gjennomføring 

• Ærestegn – Styret har ansvaret for å foreslå ærestegn til medlemmer. 

 

Neste styremøte 3. februar kl. 1900 

Saker:  

- Ærestegn 
- Budsjett 
- Struktur konkurransegrupper 

 

Trondheim 13.01.2021 

Kari Kvam 

        


