Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 26.04.22
Tilstede:
AU: Espen Edvardsen, Frøydis Olaussen, Steinar Thorsen og Nina Bergli.
Wushu: Sverre Helge Bolstad.
Forfall: Johannes Servan (klatre- og friluftsgruppen)

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent uten merknader, men med følgende ønsker: kalenderhendelser i google og
samordnet og enhetlig pakke med innkalling i én e-post.
Protokoll forrige hovedstyremøte.
Vedtak: godkjent uten merknader.
Møteplan.
Vedtak:
Årsmøter:
tirsdag 31. mai klokken 18:00 ekstraordinært årsmøte: budsjett 2022
torsdag 30. mars klokken 18:00 ordinært årsmøte 2023
hovedstyremøter:
tirsdag 31. mai klokken 19:00
mandag 17. oktober klokken 18:00
lørdag 26. november 11:00-14:00 utvidet møte med kursing etter behov
tirsdag 21. februar 18:00
Valg av særidrettsstyrer og eiendomsutvalg
Hovedstyret valget følgende styrer og eiendomsutvalg:
Badmintonstyre:
Anna Oleynik (nestleder)
Arun Sharma (kasserer)
Prakash Yalamachili (BU-ansvarlig)
Steinar Thorsen (leder)
Jone Sæternes (medlem)
Are Eidissen (medlem)
Rolf Almås (medlem)
Innebandystyre:
Alberto Flodstrøm (leder og kasserer)
Daniel Klakegg (nestleder)
Heidi Storhaug Hereide (medlem)
Daniel Slettemoen (medlem)
Wushustyre:
Sverre Helge Bolstad (leder)
Ida Fauskanger (nestleder)
Wojtek Koltuniuk (kasserer)
Fredrik Kavli (medlem)
Christer Fasmer (medlem)

Klatre- og friluftsstyre:
Johannes Servan (leder)
Espen Vaular (nestleder)
Helene Unneland (kasserer)
Leif Ivar Myklebust (medlem)
Aslak Moe (medlem)

Eiendomsutvalg
Erik Wiederstrøm (leder)
Anders Kvarven (nestleder)
Gunnar Wiederstrøm (sekretær)
Christian Bjerke (medlem)
Thomas Ulvøy (varamedlem)
Midlertidig styringsgruppe for fotball 16 år og yngre og tilrettelagt
Fullmakter som fotballstyre i vedtekten og
fullmaktsmatrisen, men kun for lag 16 år og yngre samt stjernelaget
Trond Erlien (leder)
Torbjørn Wentzel (nestleder)
Andreas Ulvestad Langenes (kasserer)
Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere gruppen.
Treningstider hall
Vedtak:
1 Wushu ungdom skal tildeles 90 minutter treningstid i en sal fra og med august 2022.
2 Hovedstyrets to alternativer er mandag 1900 til 2030 i sal 1 ELLER onsdag 1900 til 2030 i
sal 1.
3 Forslag sendes til innebandystyret for høring. Endelig vedtak fattes av hovedstyret 31.05.22
Treningstider banene
Vedtak:
Oppsatte treningstider godkjennes som SK Djervs ønsker og gjelder til og med oktober 2022.
Budsjett 2022
Vedtak:
Hovedstyret sender forslag til budsjett til ekstraordinært årsmøte 31. mai.
Treningsavgifter
Vedtak:
Følgende satser og bestemmelser skal gjelde:
Treningsavgift skal, som hovedregel, betales av alle AKTIVE medlemmer.
Men det finnes noen unntak og ordninger for fritak fra treningsavgifter. Se under.
Gjeldende satser (vedtatt av hovedstyret 26. april 2022):
3.000,- pr. år for førstelag senior fotball og badminton ordinær voksen.
2.500,- pr. år for første og andrelag innebandy.
2.000, – pr. år for wushu voksen.
1.000,- pr. år for barn og ungdom til og med fylte 19 år, utøvere av tilrettelagt fotball,
nybegynnere badminton og styremedlemmer/studenter innebandy.

600,- for spiller B-lag og old girls i fotball
400,- for mosjonister i fotball, innebandy og eventuelle andre idretter for voksne uten trener-,
dommer- eller utstyrsutgifter.
I badminton finnes det en egen rabattordning for familier som badmintonstyret har fullmakt
til å administrere.
De som det IKKE skal betale treningsavgift er:
* barn med foreldre eller foresatte som er trenere, lagledere eller har verv i klubben (unntatt
fra dette er badminton).
* voksne som er trenere, lagledere eller har verv i klubben (unntatt fra dette er badminton).
Utstyrsavgift
Hovedregelen er at det IKKE skal betales noen mer enn medlemskontingenten og
treningsavgift, men det finnes noen unntak.
• for sommerskoler og liknende tilbud er det egne avgifter. Men man kan søke fritak for
disse avgiftene.
• for badminton er det en egen utstyrsavgift for barn som trener mye og dermed
forbruker mye utstyr. Denne avgiften fastsettes av badmintonstyret. Man kan søke om
fritak også for denne avgiften.
Inkluderende idrettslag
For barn og unge skal det til og med året de fyller nitten år kun betales én treningsavgift. Det
vil si at barn og unge kan delta på flere aktiviteter uten at det koster noe ekstra.
Arbeidsutvalget innvilger fritak fra treningsavgift. Send en enkel forespørsel om dette til:
hovedstyret@hovedstyret»
Eventuelt
-

leder orienterte kort om møte med Bystrandfestivalen i forbindelse med planlagt
dugnadsarbeid.
leder orienterte kort om møte med Møhlenpris skole og Idrettsrådet om et mulig LIMprosjekt for 5-7 trinn på skolen.

