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Møtedato: 2020-08-26 Klokkeslett: 19.30-20.30 

Tilstede: 
Kristin Gavin - Leder, Ann Merete Land – Nestleder, Jørgen Kosmo – Ski, Marita Olsen - Håndball, Elisabeth Johannessen – Bueskyting, 
Harry Skoglund – Fotball. 
 

Fravær: Barneidrett, Trim/Orientering Andre inviterte:  

Referent: 
Harry 

Kopi til: 
 

Godkjent: Ja  
 

Nei 

 

 
 

Sak nr Ref sak Sak Referat Vedtak Ansv
ar 

Frist 

  Godkjenning av 
innkalling 

Innkalling til Teams ifm korona ok   

  Info fra gruppene Fotball: 

• Skulle planlagt sesongen nå. I kretsen er de fleste permittert. Stor 
usikkerhet ift seriestart og turneringer både før og etter sommeren. 
VIL CUP kan slå både ut negativt og positivt (stor påmelding) 

• Påmelding til serie, 1 mindre lag enn forrige sesong 

• SKS arena – ikke åpnet, ikke alternativ for trening 
 
Turorientering: 

• Planlegges som normalt for sesongen 

• Tilpasninger ift korona ivaretas 
 
Trimgruppa:  

• Ingen nye saker 

 
Allidrett: 
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• Plan gjennomført fram til telenorkarusellen, iht plan. Orientering 
og bueskyting falt ut grunnet korona 

Ski: 

• 2 stk telenorkaruseller gjennomført 

• Valnesfjord Rundt stanset av korona 

• Kretsens personell er permittert 

• Avventer planlegging av barmarkstrening, løpskarusell og 
kommende aktiviteter 

• Løypekjøring stanser 1.mai, ser an muligheten i “lovlige” løyper 
etter 1.mai 

 
Håndball: 

• Planlegging av sesongen går som normalt mtp sesongstart, 

samarbeidsprosjekter 

• Mange spillere i yngre gutteklasser, fortsatt spillere på 

“seniornivå” (J18/20), mulig 3div 

 
Bueskyting: 

• Liten aktivitet 

• Kommende aktiviteter (trening/stevne) avventes  
 

   Økonomi/DL: 

• Egenkapital pr 30.mars - 1.25MNOK 

• Resultat pr 30.mars - 188.000,-  

• Økonomien rapporteres som god 

• Kontingenter – mye er kommet inn, godt i rute. Noe krøll med 
purringer på allerede betalte kontingenter 
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  Korona-situasjonen Styret har åpnet opp for at undergruppene kan sette i gang med aktivitet. 
Aktivitet iht myndigheters retningslinjer. Styret legger generelle føringer 
for gruppene, gruppene skal følge særforbundenes og FHI til enhver tids 
gjeldende retningslinjer ifm koronasituasjonen. 
 
Overnevnte avsjekkes med smittevernlege i FK før dette iverksettes. 

 
 
 
 
Tom Erik 
 

  

  Eventuelt Valg leder fotball – jobbes videre med, stoppet noe opp grunnet 

koronasituasjonen. Kandidat(er) er i tenkeboksen. Antas å være klarert i 

løpet av 2-4 uker 

Generelt oppleves det svært utfordrende med dugnad innenfor funksjoner i 

fotballen, mangler materialforvalter. Styret vurderer retningslinjer og tiltak 

for å få inn lagleder, ledere, materialforvaltere og andre funksjoner 

 

Fritidskortet – Elisabeth NJ kontakter FK for info om dette 

 

Evaluering av Allidretten - gjennomførte aktiviteter evauleres blant 

gruppeledere og blant deltakere 

 

Hjemmeside – det etableres en fane “Barneidrett” på hjemmesiden. Tom 

Erik oppretter, Elisabeth NJ lager innhold 

 

Kontingenter som ikke gjøres opp av enkeltmedlemmer kan søkes dekket 

hos kommunen. Leder følger opp 

 
Mads/ 
Tom Erik 
 
 
 
 
Elisabeth NJ 
 
 
Elisabeth NJ 
 
 
Tom Erik 
Elisabeth NJ 
 
 
Tom Erik 

  

 
NESTE MØTE: 3.juni.2020 kl.19.30 - Tom Erik kaller inn til Teams møte 

 
 
 


