Referat Styremøte 04/19
Tirsdag 23. april 2019 – kl. 18.00 – kl. 21.00
Miljørommet, Føyka
Bjørn Tangnes, Kristian Kalager, Øivind Gultvedt,
Unn Orstein, Olav Andenæs, Edel Sofie Nilsen,
Ingvild Tandberg, Håkon Løvli, Mona Irene Børøen, Petter Svensson
Svein Granerud under deler av møtet

Tid:
Sted:
Til stede:

Ikke tilstede:
26/19

Styret v/Bjørn
Formalia:
Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 23. april 2019
og referat fra møte 03/19.

«Vedtak:
Innkalling og dagsorden til møtet 23. april 2019 samt referat fra
styremøte 03/19 ble godkjent.
27/19

Styret konstituerer seg
Styremedlemmene presenterte seg og fortalte litt om sin
tilknytning til klubben.
Arbeidsfordeling i styret
Alle styremedlemmene i det forrige styret hadde noen grupper de
hadde et spesielt ansvar for. Det ble ikke besluttet en ny slik
fordeling på møtet.
Følgende oppgaver ble fordelt:
• Øyvind følger opp anlegg i samarbeid med Rune
• Olav følger opp markedsføringen sammen med Svein
• Petter er hovedkasserer og samarbeider med Eva
• Ingvild er barneidrettsansvarlig
• Kristian følger opp aktivitetene i virksomhetsplanen
• Unn er saksbehandler for den faglige F/D fremdriften i
samarbeid med styret og Svein.
Ytterligere oppgavefordeling søkes regulert i neste møte.
Det ble uttrykt ønske om at alle møtene skal slutte kl. 21.00, og
at vi heller skal møtes tidligere om det er mange saker på
dagsorden.

Styret v/Bjørn

Samarbeidsrutiner i/mellom styret og administrasjonen
Enighet om at administrasjonen, styre- og varamedlemmene
sender melding til formannen om de ønsket endringer i dagens
rutiner og samarbeidsformer.
Foreløpig vedtatt møteplan 2019 (møtestart kl. 18.00)
Torsdag 9. mai søkes møte med forhandlingsutvalget.
Tirsdag 28. mai
Tirsdag 18. juni (Styremøte 17.30, stipend og Sportsstyremøte)
Tirsdag 20. august
Tirsdag 17. september
Tirsdag 15. oktober (Styremøte og Sportsstyremøte)
Torsdag 21. november
Torsdag 5. desember (Styremøte og Sportsstyremøte)

28/19

Drengsrud/Føyka – fremdrift og aktivitetsplan
Vedtak:
Styreformannen foreslo Unn som saksbehandler for D/F. Det ble
vedtatt.
Styret vedtok forslag til fremdriftsplan med utgangspunkt i at
avtaleforslaget gjelder til 09.12.19.
Dette innebærer:
• Klubbmøter etter behov fra slutten av mai og inn i juni.
Ingvild lager forslag til informasjonsopplegget.
• Årsmøte tidligst mot slutten av september (25.).
• E. o. årsmøte i november (28.)
Planen detaljreguleres i neste møte.»
Hovedpunkter:
• ASK er av AK v/Fuglum, invitert til møte om samarbeid om
informasjon. Bjørn, Unn og Svein møter der 25. april. AK
ønsker samarbeid om informasjonsmøte den 23. mai. Dette er
for tidlig for ASK. Våre klubbmøter må komme før et møte
ønsket av AK.
• Styret bestemte at klubbmøtene skal preges av nøytrale
fremstillinger med fokus på fakta og dialog med
medlemmene. Styrets standpunkt vil først foreligge etter
klubbmøtene.
• Dokumentet «Bli værende på Føyka» er ikke ferdigstilt iht.
forhandlingsutvalgets mandat. AK har levert et dokument,
men dette er unnerkjent som et samarbeidsprodukt mellom
forhandlingsutvalgene. Styret v/Olav forespør
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29/19

30/19

forhandlingsutvalget om de kan ferdigstille utredningen.
Alternativt kan dette gjøres av Olav, Unn og Svein. Foreløpig
utkast fra 2019 finnes.
Forslag til møte mellom styret og forhandlingsutvalget søkes
Olav
gjennomført 9. mai. Her vil «Bli værende på Føyka» og
ytterligere spørsmål ved avtaleutkastet bli diskutert.
Forhandlingsutvalget inviteres via Olav.
Unn informerte om arbeid gjennomført etter at avtaleutkastet
var offentliggjort. Noen dokumenter ble delt ut på møtet, men
en «samlepakke» ble lovet på mail dagen etter møtet.
Dokumentene som skulle sendes er: Føyka, Drengsrud –
Fakta og avklaringer utkast 4, Notat økonomi ved salg,
Drengsrud Idrettspark – muligheter -rev. 4, og Føyka som
hovedbase – muligheter rev. 4. Disse sendes styret og
forhandlingsutvalget.
Unn har mottatt referater og andre utredninger i e-poster fra
Halvard Kverne. Styremedlemmer kan få kopi ved at
minnebrikke tas med til neste møte.
Skatteutfordringen skal vurderes nærmere.
Kontoret
NorConsult rapporten skal gjennomgås i mer detalj. Det er
Unn
planlagt et møte mellom Terje Holth, Rune, Svein og Unn.
Alle som vil kan delta.
Det skal planlegges for klubbmøter. Styremedlemmene
påpekte viktigheten av hvorledes informasjonen blir
formidlet til gruppene.
Det var også enighet om at man bør utarbeide en oversikt for
hva hver gruppe kan vente å få av anlegg på Drengsrud. Dette
sees i forhold til tidligere innspill fra gruppene i to omganger.
Styret diskuterte hvem som skal informere på klubbmøtene.
I tillegg til informasjon på hjemmesiden, var det enighet om
at invitasjon til klubbmøter også skal sendes pr mail direkte
til medlemmene.

Økonomi (fast punkt)
Resultat mars 2019 var vedlagt styredokumentene, men ble ikke
diskutert i møtet.
Oppfølging tidligere referat:

Styret
Adm v/Eva

Sak 92/18
ASKs virksomhetsplan
Styreformannen ønsket å minne om virksomhetsplanen for
senere diskusjoner.

Styret

31/19

Asker Idrettsråd - Årsmøte 24. april
Fra ASK møter følgende med stemmerett:
• Bjørn Tangnes, Øivind Gultvedt, Unn Orstein, Ingvild
Tandberg og Hans Erik Ruud (Fotballgruppa) med
stemmerett.
• Fra adm. - som observatør – Eva

Styret v/Bjørn

Styret hadde følgende kommentarer til innstillingen fra
valgkomiteen:
• Nytt styre uten representanter fra Askers desidert største
klubb (ASK) og en diskutabel sammensetning for øvrig. ASK
vil foreslå Geir Havnelid som styremedlem.
Videre diskuterte styret klubbens syn på AIRs forslag til
årsmøtet om at AIR skal beholde 20% av LAM-midlene (lokale
aktivitetsmidler) i forbindelse med satsing på «Aktive
lokalsamfunn». ASK vil i utgangspunktet, stemme mot dette.
32/19

Informasjonsmøte om F/D avtalen i samarbeide med AK 23.
mai?
Se sak 28/19

Styret v/Bjørn

33/19

Eventuelt
Ingen saker ble behandlet.

Alle

25. april 2019 – ESS
2. mai 2019 - BT

