
IL Skjalg 

Styremøte-referat 6. Mai 2021 
Klubbhuset 19:30-20:30 

Tilstede: 
Marie Kloster  - Daglig Leder 

Heidi Tangen  - Sportslig Leder Junior & Senior 

Daniel Pedersen - Utøver representant 

Leif Bærheim  - Sportslig leder Barn & Ungdom 

Hanne Bakstad   - Stevneansvarlig 

Stine Bastiansen  - Økonomi  

Anneli Mikalsen  - Foreldreutvalg  

Trond Solbakken - Styreleder / Referent 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Gjennomgang av Møte-referat April 
Ingen bestemte anmerkinger til referat.  Må gjøres oppmerksom på hvor referat lagres på Teams. 

2. Corona-situasjonen 
Regjering annonserte 7. April plan for gjenåpning etter Covid 19.  Det er planlagt en 4 trinns åpning. 

1.Trinn er iverksatt. 2 .Trinn forventet en av de første dagene.  

Skal være mulig å arrangere lokale stevner på Stadion ihht til gjeldene smitteverns-regler. 

3. NM Stafett 
NM & UM Stafett 22-23 Mai  er ennå usikkert om vil bli avholdt. Om avholdt mest sannsynlig få lag – 

dessverre. Vi bør kunne søke om kompensasjon for tapte inntekter. Uansett deltakelse vil være en 

god gjennomkjøring av Stadion og tilhørende anlegg. Endelig avgjørelse om det vil bli avholdt 2. uke i 

Mai. 

Service-mann Reidar Holen har bekreftet at han kommer neste uke slik at tidtaker-anlegg vil være 

klart til Skjalg stevne 14. mai 

4. Sommerskole 
Allerede 54 påmeldt til 1. uke før sommerferie. 27 til etter sommerferie. Trener-ressurser er på plass. 

Daniel Pedersen følger opp. 

5. Behov for Kostnads-kutt & sparing generelt i klubben 
Grunnet reduserende medlemstall, avlyste, utsatte – og lavere deltakelse på arrangementer, er det 

behov å treffe kostnadsbesparende tiltak for å hindre underskudd. De sviktende inntektene gjør at 



klubben risikerer å gå mot et underskudd i størrelsesorden 100,000,- 150,000 kr om ikke tiltak 

treffes. 

Flere forslag for sparing og kostnadskutt ble diskutert.  

Følgende tiltak ble enstemmig vedtatt av Styret og anbefales iverksatt med virkning fra Høst 2021: 

a. Medlems-kontigent dekkes kun for Hovedtrener og tilhørende aktive barn/ungdom 

b. Gratis Skjalg treningstøy begrenses til kun Jakke for Hovedtrener 

c. NFIF admin gebyr kr 50,- må betales av alle medlemmer 

Vedtak for sparing og kostnadskutt vil bil presentert, signert og protokollført ved neste Styremøte – 

Juni 2021. 

6. Tyrving-lekene 
Tyrving-lekene i år er utsatt til Sept.  

Det anbefales fra Styret at hver treningsgruppe prøver å få dekke mest mulig av utgifter via egne 

dugnader. 

Styret vil også anbefale en moderat linje mtp utgifter til transport og overnatting slik at flest mulig 

kan delta for Tyrving-lekene og andre liknende arrangementer. 

Styret var enig mtp klubbens økonomi for tiden må begrense hva de kan dekke for hver deltaker på 

dette arrangement. 

7. Diverse 
a. TV-Vest innslag for 17. mai koordineres av Stine Bastiansen (Økonomi) 

 

b. Innmelding/ Utmelding – det er kommet tilbakemeldinger på at våre nettsider ikke klart forteller 

klubbens praksis for innmelding/utmelding. Informasjon rundt dette bør gis av Trener. 

Oppfordrer Trenere til å opplyse nærmere om eventuell aktiv utmelding via Spond – f.eks vil ikke 

utelatt betaling bli registrert som utmelding. 

 

c. Kan være uklart innad i gruppene med bruk av ulike Informasjons-kanaler: Hver trener bør 

informere hvilke plattform gruppen som gjelder for å finne/søke informasjon. 

 

d. Det er ytret ønske om bytte av Kioskansvarlig. Daglig leder og Styreformann vil følge opp. 

 

e. Styret vedtok a å dekke Mathias Hove Johansen’s utgifter ifm karantene-hotell etter EM Innndørs 

kr 10,000,-  

 

f. Sommeravslutning. Styret anbefaler at hver Trenings-gruppe organiserer dugnadsbasert 

avslutning.  

 

 

Neste Styremøte 17. Juni kl 19:30 – Klubbhuset 
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