
IL Skjalg 

Styremøte-referat 7. April 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  

Trond Solbakken - Styreleder 

- 

Anneli Mikalsen  Foreldreutvalg - ikke tilstede 

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

 

1. Gjennomgang av Møte-referat Mars 
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 iverksettes når smittesituasjonen er på et akseptabelt lavt nivå – pt ikke bestemt når. 3 uker 

mellom hvert trinn. På trinn 3 (dvs min 6 uker etter 1.trinn iverksettes) gis det tillatelse til 

konkurranser på tvers av kommuner/fylker. Dermed er mest sannsynlig NM & UM Stafett 

Mesterskap den 22-23 Mai ikke lar seg gjennomføre. 

 

3. Oppdatering av Arrangementer 

Generelt  
Roar Holen vil utføre service på tidtakersystem i begynnelsen av Mai (tentativt 5.Mai). Det vil 

dessverre ikke bli anledning til å gi full praktisk opplæring grunnet Covid-19 mtp i det lille tidtaker-

rommet. Innførings-kurs vil bli avholdt til nøkkelpersonell i Møterom. 

 

Daglig Leder følger opp 



Siddisløpet: 
Avvikling av dette arrangementet var opprinnelig den 29. April men er nå bestemt flyttet grunnet 

Covid-19-situasjonen. Mest sannsynlig vil det bli arrangert lørdag 25.sept. DL informerer at 

RaceTracker er tilgjengelig denne helgen. Løypen er kontrollmålt – 8094m. Eksternt involverte til 

arrangementet vil bli varslet om ny dato. Ifølge kommunen er det ikke ønskelig å utføre mer 

drenering eller grøfting i start-mål området. 

Mosvannløpet 
Planlagt å arrangere dette Ons 1. sept.  DL har informert RaceTracker og Mosvangen Camping om 

dette. 

Daglig Leder vil følge opp 

Skjalg-stafetten 20. Mai 
Dette arrangementet var opprinnelig planlagt 29. april,  men er nå utsatt til 20. Mai. Arrangement for 

barn&ungdom (under 20år) kan avholdes, gitt gode forberedte smitteverns-tiltak – begrenset til max 

50 personer på stadion til enhver tid. 

Leif B og Anneli vil følge opp. 

Sommerskole 21. – 25. Juni & 9. – 13. Aug 
Arrangeres for barn i alderen 7-13 år uken før fellesferien. 90 deltakere er max. Intervju av trenere 

pågår – inntil 10 trenere. 

Aksjon: Daniel P vil følge opp 

 

4. Orientering om øvrige planlagte Skjalg Organiserte Stevner 

Diverse: 
NM & UM Stafett må mest sannsynlig avlyses. Endelig avgjørelse i Uke 16 (19.april --> ) 

Skal være mulig å arrangere øvrige stevner på Stadion ihht til gjeldene smittervernsregler. 

Forberedelser til 1. Jærcup-stevne (17. Juni) bør starte 1 måned i forkant, dvs medio Mai. 

Seriestevne – Elite – 12. Mai – Skjalg-stevne 1 
150m – K&M, 1500m – K&M 

Ønsker å få testet tidtaker-anlegg m.m. før eventuelt NM Stafett arrangement 22-23 Mai. 

NM & UM – Stafett 22-23 Mai 
Avklaring om det blir arrangert mest sannsynlig informert fra NFIF 19. april 

Seriestevne 2. Juni (Skjalg-stevne 2) 
100 &110mH, 200m & 5000m 

Helge Knudsen Hinderfestival 16. Juni (Skjalg-stevne 3) 
Første gang arrangert. Distanser 1500m, 2000m & 3000m, Klasser M/K/M-Jr/K-Jr/G14-15/J15 

Coop Jærcup 4 - 17. Juni 
200m, 800m, Spyd, Høyde, Lengde 



Seriestevne 7. Juli (Skjalg-stevne 4) 
100m 1500m, Tre-steg 

Seriestevne 21. Juli ‘OL Stevne’ (Skjalg-stevne 5) 
200m, 800m 

Coop Jærcup 6 – 1. Sept 
200m, 800m, Høyde & Diskos 

Seriestevne 22. Sept (Skjalg-stevne 7) 
10 000m 

Daglig Leder følger opp 

 

5. Dugnads-inntekt 
Et eksempel på pakke fra United Sports of Norway (USoN) ble presentert av Daglig Leder for Dugnad-

salg. Enighet fra Styret å gå vekk fra salg av Bambusa sokker for å prøve en pakke fra USoN. Ulike 

gaveartikler (10stk) som kan settes sammen til en pakke. Anbefalt å gå for en pakke satt sammen av 

USoN (Velkommen - United Sports Of Norway (uson.no). Klubben vil tjene 1200kr pr pakke. Det gis 

rom for 70% retur. Må bestemmes internt i klubben før sommerferien hvilken pakke vi går for. Svar 

må gis til USoN i August. Salg av gavepakker er anbefalt fra tidlig Nov. 

Aksjon: Daglig Leder, Styreleder og Foreldre-representant vil følge opp. 

 

6. Virksomhetsplan & Sportsplan (VP&SP) 
For å komme i gang anbefales det å få et representativt utvalg til å komme med innspill på hvordan 

VP&SP kan forbedres. 

Sportslig Ledere J/S og B/U vil initiere samtaler og møter på dette. Plan er å ha dette ferdig før årets 

slutt. 

Forslag til ny VP&SP er tenkt presentert på Årsmøtet 2022. 

Sportslig Leder og Ansvarlig for Barn &Ungdom vil følge dette opp. 

 

7. Søknad om støtte 
Daglig leder har innhentet oversikt over klubbens medlemstall fra i fjor (ca 600)  mtp søknad om 

støtte fra Kommunen.  

Det ser ut til å gå mot lavere medlemstall i år. Derfor viktig med ulike kampanjer for å få opp 

interessen gjennom arrangementer og konkurranser. 

 

8. Admin 
Klubben er nå i ferd med å overføre all dokumentasjon fra Google til Microsoft Teams.  

Det er enighet om å ha en felles mappe-struktur i Teams, samt regler om adgangskontroll til de ulike 

mappene. 

https://www.uson.no/


Overføring av dokumenter fra Google til Teams pågår – dette må følges opp med avgått styreleder 

Aksjoner: Styreleder – organisere en innføring i bruk av Teams struktur og adgangskontroll med 

assistanse fra avgått Styreleder 

 

9. Eventuelt 
Forespørsel om 17.mai innslag til TV- Vest. Styret’s oppfatning at dette kan være en fin anledning til å 

profilere klubben. 

Økonomi v/ Hanne Bakstad vil følge dette opp. 

 

Neste Styremøte 6. Mai kl 19:30 
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