Referat SK Djervs hovedstyre
Tid: torsdag 25. februar klokken 19:00
Sted: Digitalt møte
Tilstede: Espen Edvardsen, Tore Andersen, Erik Wiederstrøm, Ference Mascali (settevara tildelt
stemmerett av hovedstyret), Sverre Helge Bolstad, Børre Sundsøy, Nina Bergli, Gunnar
Wiederstrøm (ref.)
SAKSLISTE:
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent uten merknader.

2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Godkjent uten merknader.

3 Fullmakts- og orienteringssaker
Vedtak: Tatt til orientering.
Forslag til merknad:
Hovedstyret minner om kravet om å orientere om kontrakter i økonomireglementet.

4 Økonomirapport i henhold til budsjett
Det forelå ikke økonomirapport til dette møtet. Forbruket så langt i år tilsa ikke egen rapport.

5 Drøftingssak: Prinsipper for fordeling av treningstid i Vitalitetssenteret
Forslag til vedtak:
Gunnar foreslo at badmintons medlem i hovedstyret kunne få slutte seg til arbeidsutvalget og være med
å utarbeide diskusjonsgrunnlaget. Leder så ingen grunn til dette all den tid det var snakk om å utarbeide
et diskusjonsgrunnlag. De to forslagene ble satt opp mot hverandre.
Leders forslag fikk fire stemmer, Gunnars fikk tre stemmer mens det forelå en blank stemme.
Vedtak:
Hovedstyret ber arbeidsutvalget forberede et diskusjonsnotat om dette til årsmøtet.

6 Beslutningssak: Idrætshuset (Garderobehuset)

Vedtak:
1. Fotballstyret får i oppdrag å kartlegge mulig bruk av 1. etasje i Idrætshuset (Garderobehuset) og
eventuelle investeringsbehov. Eventuell beslutning om bruk og investeringer skal tas av hovedstyret.
2. SKL viderefører dagens bruk av bygget til og med 31.12.21.
3. AU får fullmakt til å lage en drøftingssak om huset til årsmøtet 20. mars.

7 Innspill på medlemmer fra SK Djerv til Idrettsrådet i Bergen
Saken utsettes til nytt hovedstyremøte 9. mars. Frist for forslag er 10. mars. AU får i oppgave å komme
med innstilling til hovedstyret.

8 Innstilling på valgkomite for SK Djerv
Styret skal innstille på valgkomite til årsmøtet 20. mars.
Forslag: Margareth Yttredal og Gunnar Wiederstrøm (leder)
Valgkomiteen søkes supplert med ytterligere ett medlem.

9 Hovedstyrets årsmelding
Årsmeldingen er ikke ferdig skrevet. Saken utsettes.

10 Eventuelt
*nytt styremøte 9. mars kl. 17.00
Leder ber om at det kalles inn til nytt hovedstyremøte 9. mars.
*Forslag om etablering av ny gruppe
1. Det opprettes en egen klatre- og friluftsgruppe i SK Djerv. Gruppen gis representasjon i
hovedstyret og en egen avdeling av budsjettet, slik som de øvrige gruppene.
2. Hovedstyret får fullmakt til å velge et styre for gruppen.

Spørsmål om eventuelle budsjettmidler i 2021 behandles i forbindelse med budsjett.
Saken behandles i neste styremøte.
*Sak om mindre investeringsbehov

