
Referat hovedstyremøte torsdag 6. mai 19:00 
Til stede: Gunnar Wiederstrøm (ref.), Espen Edvardsen, Tore Andersen, Erik Wiederstrøm, Nina 
Bergli, Steinar Thorsen, Kjersti Døssland, Thorbjørn Wentzel (settevara – gitt møte- og forslagsrett) 
 
SAKSLISTE: 
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak: Godkjent uten merknader. 
 
2 Fullmakts- og orienteringssaker 
Ettersendes. Ledere for særidrettsstyrer bes sende ut sine protokoller. 
Fotballstyret ved Thorbjørn orienterte i møtet: 

- Sommerskole: 80 unger 21-24. juni. Jobber med å få på plass hjelpinstruktører og 
hovedinstruktører.  

- Nytt møte med lagledere og trenere for å diskutere samarbeidslag. 
- Trening over aldersklasser 
- Skal arrangere byttedag for utstyr.  
- Trenerkurs: Klubbkveld med NFF i januar – strandet i koronasituasjonen. 

 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
3 Økonomirapport 
Nina redegjorde for økonomirapport: 
Samlet status per. 1. mai mot budsjett. Vi bruker lite penger og får inn lite penger. 
Ingen grupper bruker for mye. Svært positive tall for kontingent. Rapporten ligger vedlagt. 
 
Vedtak: Tas til orientering 
 
4 Møteplan hovedstyre og årsmøter 
Forslag til møteplan: 
Hovedstyremøter: 

- torsdag 3. juni 19:00 
- torsdag 26. august 19:00 
- torsdag 21. oktober 19:00 
- torsdag 13. januar 19:00 
- torsdag 10. mars 19:00 

Ekstraordinært årsmøte:  
- lørdag 20. november 16:00 

Ordinært årsmøte:  
- lørdag 26. mars 11:00 

 
Vedtak: Vedtatt møteplan i henhold til forslag. 
 
5 Valg av ungdomsrepresentant 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 
 
6 Virksomhetsplan for barneidretten i SK Djerv 
Se vedlegg. 
 
Vedtak: Særidrettsstyrene og interimstyret for klatring- og friluftsliv bes sende 
innspill til planen innen 01.06.21 
 
7 Drøfting: Bruk av nye Djervhytten 



Se vedlegg. 
Det er kommet flere forespørsler fra privatpersoner om å kunne bruke hytten i sommer. Dette er 
ikke aktuelt. Lagene skal prioriteres. 
 
Vedtak: 
1.Det gjennomføres en offisiell åpning med inviterte gjester og grillfest på nærmere angitt dato. 
Hyttestyret er ansvarlig for arrangementet. 
2.Arbeidsutvalget bes inkludere hyttestyret i arbeidet med å lage forslag retningslinjer 
og plan for bruk av hytten til møtet i hovedstyret i juni. 
 
8 Drøfting: Framtidig bruk av Idrætshuset (gamle garderobehuset) 
Orientering ble gitt i møtet. Rammene: Djerv leier huset i fire år til og SKL låner det meste av lokalet. 
Til neste år skal SKL ut av kjelleretasjen.  
Kommunen shiner opp komiterommet.  
Gruppestyrene – gode ideer. Må få mer aktivitet enn det vi har klart hittil.  
 
Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering. 
 
9 Eventuelt 

a. Orientering om samarbeidsavtalen med Nordnes 
Avtalen gjelder når vi går fra barnefotballen til ungdomsfotballen. Vi er for dårlig til å samhandle 
internt. Vi må få et overblikk. Noen steder det er naturlig å samarbeide og gi en giv i gruppen.  
 
Draktfarge: Gul og blått.  
 

b. Qatar-VM – uttalelse  
Utsetter saken til neste styremøte. Det er ønskelig med litt grundigere forberedelse før hovedstyret 
fatter et vedtak. Dersom det er nødvendig å komme med en uttalelse før dette vil hovedstyret bli 
hasteinnkalt.   
 

c. Sommeskolen:  
Børre har søkt og fått tildelt 176.000 fra Gjensidigestiftelsen.  
3ukers jobb – driftig greier å koordinere dette – bruk nettverket.  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Sak 4 Beslutning: møteplan 
Forslag fra AU 
møtedatoer planlagte saker 
torsdag 3. juni 19:00  
økonomirapport 
fullmaktssaker (styreprotokoller) 
virksomhetsplan for barneidrett 
prinsipper for fordeling av treningstid 
treningstider hall skoleåret 21/22 
torsdag 26. august 19:00  
økonomirapport 
fullmaktssaker (styreprotokoller) 



reviderte vedtekter 
Trygg på trening 
torsdag 21. oktober 19:00  
økonomirapport 
fullmaktssaker (styreprotokoller) 
bruken av Idrætshuset i 2022 
treningstider banen, vintersesongen 
torsdag 13. januar  
økonomirapport 
fullmaktssaker (styreprotokoller) 
virksomhetsplan for barneidrett 2022/2023 
torsdag 10. mars 
 Økonomirapport 
fullmaktssaker (styreprotokoller) 
rapport fra sponsorarbeidet 
strategi for SK Djerv 
ekstraordinært årsmøte 
Lørdag 20. november 
reviderte vedtekter 
ordinært årsmøte 
lørdag 26. mars 
årsrapport 
regnskap 
budsjett 
kontingent 
valg 
 
6 Drøfting: virksomhetsplan for barneidretten i SK Djerv 
Til: hovedstyret 
Fra: barneidrettsansvarlig, Espen Edvardsen 
Norges idrettsforbund driver et systematisk arbeid for barneidrett og egne 
bestemmelser for barneidrett. En av dem er at alle klubber skal ha en 
barneidrettsansvarlig. På årsmøtet i 2020 ble barne- og ungdomsavdelingen lagt 
ned. På hovedstyremøtet i august 2020 ble det bestemt at undertegnende skulle 
være barneidrettsansvarlig. 
Hovedstyret har vedtatt et ønske om ha en egen plan som ser vår aktivitet for 
barn (det vil si medlemmer til og med det året de fyller 12 år), og som en del av 
en forberedelse har vi ønsket et møte med foreldre om dagens og framtidens 
barneidrett i SK Djerv. Arbeidet med dette møtet starter snart opp og de enkelte 
særidrettsstyrene vil bli inviterte. 
Saken som her legges fram er ment som første steg i arbeidet med å lage en 
samlet plan for barneidretten i SK Djerv. 
Idrettsforbundet har vedtatt egne rettigheter basert på FNs barnekonvensjon. 
Utkast til virksomhetsplan pr. 25.05 
------------------------------------------ 
Virksomhetsplan for barneidretten i Sportsklubben Djerv 
Planen gjelder for: 
Alle aktiviteter i regi av SK Djerv som har deltakere som fyller12 år i løpet av gjeldende år 
eller er yngre. 
Rullering av planen: 
Virksomhetsplanen for barneidretten i SK Djerv gjelder fra august til august, og skal rulleres 
hvert år. 



Grunnprinsipper: 
Ingen barn skal måtte stå utenfor aktiviteter av økonomiske grunner. SK Djerv skal ha en lav 
kontingent og en felles treningsavgift for alle faste aktiviteter i klubbens regi. 
Alle aktiviteter for barn i ferier og liknende skal ha et moderat prisnivå og ordninger med 
friplasser. 
Hovedmålet med alle barneidrettsaktiviteter er at de fremmer trivsel og tilhørighet for alle 
barna som deltar. 
Barneidrettsaktivitetene i SK Djerv har som mål at hvert enkelt barn opplever mestring i de 
aktivitetene de deltar i. 
Alle barn skal være trygge på SK Djerv sine aktiviteter og alle instruktører og trenere skal ha 
godkjent politiattest. 
 
Aktiviteter august 2021 til august 2022: 
Fotball 
[…] 
Badminton 
[…] 
Wushu 
[…] 
Klatring- og friluftsliv 
[…] 
Innebandy 
[…] 
 
7 Bruk av nye Djervhytten 
Fritidsboligen nye Djervhytten nærmer seg sluttbehandling og vil trolig være endelig 
godkjent innen utgangen av mai. Hyttestyret og arbeidsutvalget har en rekke ideer om både 
offisiell åpning og hvordan vi kan legge best til rette for bruk fra medlemmer og leietakere. 
Se referat fra AU-møte som kommer/har kommet under fullmaktssaker. 
Saken legges fram for hovedstyret slik at det er mulig å komme med innspill om både 
åpningsarrangement og retningslinjer og strategi for bruk. 

Åpning med fest ha to der vi inviterer lagledere i alle idrettene og lagene for å gi en gjennomgang av 

hytten.  

Kan se ut som det blir i august.  

Bruk: Den første perioden – innkjøring kun for medlemmer som kan booke hytten. Egentlig fritt frem. 

Få inn en kalender som folk kan booke. 


