Referat
Sportsstyremøte 01/2020
Tid:
Sted:
Styret:

Torsdag 4. juni kl. 19.00 – kl. 21.20
Store sal
Bjørn Tangnes, Øivind Gultvedt, Olav Andenæs, Edel Sofie Nilsen, Kristian
Kalager, Petter Svensson

Gruppene:

Barneidrett v/Line Sommerfeldt, Friidrett v/ Trine Bagstevold, ASKF Kvinner
v/Øivind Gultvedt, Hopp v/Eirik Jørgensen, Håndball v/Ivar Berthling,
Langrenn v/Live Korsvold, Turløp v/Steinar A. Engebretsen, Volleyball
v/Camilla Robstad, Bandy v/Cathrine Os, Kajakk v/Kristina Nordang,
Skiskytter v/Jennifer Blechar

Fra adm.:

Svein Granerud under sak 04/20, Eva Sunde Scheel

Møterett:

Kara v/Truls Erik Hanevold, Rådet v/Terje Holth, Vestlia v/Bjørn Tangnes,
Kontrollkomiteen v/Steinar A. Engebretsen, Valgkomiteen v/Tone Rosvoll,

Forfall:
Gruppene:
Fra Styret:
01/20

Alpin, Orientering, ASKF barn & ungdom, Snowboard & Freestyle
Mona Irene Børøen

Godkjennelse av referat nr. 4.19, innkalling og dagsorden til
møtet 4. juni 2020.

Styret v/Bjørn

"Vedtak:
Referat fra møtet 4/19, innkalling og dagsorden til møte 1/20 ble
godkjent.»
04/20

Orientering anlegg
Planene for utvikling av Føyka anlegget ble gjennomgått og
oppfattet som svært positivt.

Styret v/Svein

02/20

Sportsrunden
BANDY
Gruppeleder er godt fornøyd med treningene (høst og vinter),
trenerkompetansen og nye drakter. Rekruttering forblir en
utfordring de vil ta tak i. De vil bl.a. samarbeide med barneidretten.
Er ikke berørt av Covid-19.

Gruppene

BARNEIDRETTEN
Gjennomført vanlig sesong frem til Covid-19 12. mars. Melder ikke
om inntektstap. Planlegger høststart med korona-restriksjoner.
Utfordring er rekruttering, endrer ikke treningsavgiften på kr. 1.300
pr år.

KARA
Kara gikk i dvale fra 12. mars – alle medlemmene tilhører gruppen
«særlig utsatt». Både dårlig snøforhold i vinter og Covid-19
påvirket salget på Myggheim. Kara planlegger tidlig oppstart på
Myggheim til høsten. Ønsker også å starte opp 2. halvdel august.
RÅDET
Eldrefesten ble utsatt. Utmerkelser klare til årsmøtet.
VOLLEYBALL
Herrelaget rykket opp i eliteserien. Utfordring å ivareta både
bredde- og elitelag – gruppen arbeider med dette. Også utfordrende
å finansiere elitespill. Full aktivitet på sandvolleyballbanene. Ser ut
som om Nesøya vil være hjemmebanen for elitelaget. Ikke spesielt
berørt av Covid-19, treningene er i gang iht smittevernsrestriksjonene.
LANGRENN
Dårlige snøforhold skapte en litt annerledes sesong både for trening
og renn. Covid-19 skapte ikke spesielle økonomiske tap i og med at
sesongen nærmet seg slutten. «Alle skal med» tanken følger
valgene gruppen tar. Men utfordrende å holde kostnadene nede og
beholde lav kontingent spesielt for de litt eldre. Godt møte «Sunn
idrett». Treningene er i gang iht smittevernsrestriksjonene.
KAJAKK
Mye aktivitet i gruppen (introduksjonskurs, grunnkurs m.v.)
Beholdt medlemsavgiftene som for 2019. Covid-19 – utfordrende å
planlegge for våren, VM avlyst, ingen utleie m.v. Jobber med
rekruttering.
ASKF KVINNER
Covid-19 – brå slutt på vanlig trening, planene for sommeren ble
usikre, nå full trening etter en periode med trening tilpasset
smittevernreglene. De ønsker spesielt egen garderobe i
Garderobebygget.
HOPP
Dårlig snøforhold, ingen lokale bakker åpne store deler av vinteren,
i ferd med å bytte trener, mistet en utøver. Rakk å arrangere 2dagers samling på Kongsberg i januar. Covid-19 – tapt
dugnadsinntekter.
FRIIDRETT
Trening omtrent som normalt, men med strenge Covid-19
restriksjoner. Treningsavgifter som vanlig, Askerlekene flyttet til
september.

HÅNDBALL
Høyt aktivitetsnivå i lagene, spesielt stort ungdomskull, vanskelig å
nå igjennom for å få frivillige til å drifte gruppen/delta i
gruppestyret, ikke permittert trenere, men opprettholdt aktivitet hvor
det er tilrettelagt og justert for smittevernsrestriksjonene. Nå tilbake
til vanlig trening. Sliter økonomisk – spesielt høye kostnader ifm
påmelding serier.
SKISKYTING
Aktiviteten preget av dårlige snøforhold, treningen stoppet opp 12.
mars, men nå tilbake iht restriksjonene som er. Gleder seg til å
benytte Solli, men har avtale med Jordbru et år til. Ok økonomi,
men rekruttering er en utfordring. Besluttet lav avgift for
skiskytterskolen, ny trener er på plass.
TURLØP
Rammet av Covid-19, ingen konkurranser og trening iht
smittevernreglene. Rekruttert nye medlemmer til baneløping,
økonomi uendret, noe rekruttering, aktiv FB-gruppe.
ORIENTERING (ikke til stede, men gav følgende info i forkant):
• Vi er godt i gang med sesongen. Vi har hatt treninger siden
påske tilpasset de forskjellige kravene til smittevern. Løp for
ungdommene er også i gang.
• 13. juni arrangerer O-gruppa KM sprint fra Dikemark, der vi
regner med 350deltakere totalt. Arrangementet blir spredd utover
dagen for å sikre at vi arrangerer ihht gjeldende veileder.
• Askeladden turorientering har i år vært veldig populært og bidrar
til å sikre O-gruppa sin økonomi.
VESTLIA:
Ingen utleieinntekter fra 12. mars pga Covid-19. Dugnad arrangeres,
og det er registrert en del utleie til høsten.
03/20

Felles prosjekt gruppene i ASK
Langrennsgruppen har gjennomført to temakvelder i regi av Sunn
Idrett https://sunnidrett.no/. De planlegger temakvelder også for
skadeforebygging. Gruppen opplever at dette er svært viktige
temaer og foreslår at klubben går sammen om å lage opplegg på
tvers av gruppene for disse to temaene? Tilbakemeldingen fra
Sportsstyret er at dette er noe gruppene ønsker for sine aktive.
Hovedstyret / administrasjonen vil følge opp dette innspillet.

Langrenn v/Live
HS og adm.

05/20

Informasjon/diskusjon diverse fra administrasjonen

A

Årsmøte 17. juni 2020 kl. 18.00
1. HS har vedtatt å avholde årsmøtet som vanlig, men med
påmelding ref antall og restriksjoner. Dokumentene legges ut på
hjemmesiden senest 10. juni.
2. Valg 2020 v/Tone Rosvoll
Valgkomiteens innstilling til nytt Hovedstyre ble gjennomgått.

Adm v/Eva

B

Idrettssommerskole 3. – 7. august 2020
Det vil være samme opplegg som 2019, trenere er engasjert,
gjennomføringen vil være iht smittevernreglene. Ytterligere
markedsføring vil bli gjort.

Adm +
gruppene

C

Skiklubbens dag lørdag 5. september 2020 - samme opplegg som
tidligere år. Endelig beslutning om gjennomføring tas i midten av
august – mulig begrensningene ifm Covid-19 gjør det for vanskelig.

Adm. +
gruppene

D

Aktive lokalsamfunn
Dette er et samarbeide mellom skolene i Solvangsonen og ASK.
Søknad er sendt Asker Idrettsråd (AIR). ASK er avhengig av at
eget LAM-tilskudd kan benyttes som klubbens økonomiske bidrag
til prosjektet. Det vil ikke være aktuelt å delta uten gjennomslag for
dette.

Adm v/Eva,
Svein

06/20

Asker Idrettsråd (AIR)
Det er innkalt til digitalt årsmøte i Asker Idrettsråd torsdag 18. juni
kl. 19.00. ASK sammen med andre klubber har meldt inn flere
saker. Klubben kan stille med 5 medlemmer på årsmøtet.
Sportsstyret ble forespurt.

HS v/Bjørn

Følgende saker er meldt inn til årsmøtet:
1)
Vi ønsker at både dagsorden og referat legges ut på AIRs
hjemmeside slik at klubbene lettere vet hva de arbeider med og kan
bidra med kunnskap e.l.
2)
AIR vedtok på årsmøtet 2019 å beholde henholdsvis 10% i
2020 og 20% fra 2021 av LAM tilskuddet. 10% utgjør ca. kr.
750.000, mens 20% utgjør ca. 1.5 mill i nye midler som ønskes
benyttet til «Aktive lokalsamfunn».
Vi ber om vedtak for at AIR skal utarbeide eget regnskap som viser
fordeling/bruk av dette tilskuddet.
3.1) Vi ber årsmøtet i AIR om vedtak for at AIR for 2021 og
fremover ikke skal ta 20% som vedtatt i 2019, men 10% av LAM
tilskuddet til Aktive lokalsamfunn satsingen.

3.2) Dersom dette ikke får gjennomslag, ber vi om at klubber
som deltar i Aktive lokalsamfunn prosjekt kan benytte klubbens
20% i det Aktive lokalsamfunn prosjektet klubben deltar i.
07/20

ASK – AF
Orientering
HS vedtak er at vi ønsker å få løst saken gjennom kommunikasjon
med AF. Vi startet opp med et par møter ved Øivind og Bjørn som
styrets personer.AF hadde et klart ønske om at de ville orientere
styret i ASK om hvorledes AF så på situasjonen. ASK sa ja takk til
dette og inviterte til møte på klubbhuset. Det ble her varslet at
Georg Scheel ville være til stede som tilhører for å sikre at ASK
hadde nødvendig kompetanse/erfaring til stede. AF sa nei til å møte
med Georg til stede. I stedet inviterte AF ASKs styremedlemmer til
møte hos seg. Styret møttes som planlagt og vedtok å møte hos AF
for et uformelt møte. De fleste fra styret deltok og fikk en
orientering sett med AFs øyne. AF ble meddelt at ASKs styre ville
vurdere evt. videre behandling av konflikten. Styre besluttet senere
å forsøke en ny forhandlingsrunde selv om det ikke kom noe i AFs
orientering som tilsa bevegelse mot løsning. ASK etablerte et
forhandlingsutvalg bestående av Georg Scheel for å sikre
kompetanse og erfaring fra saken og Truls Hanevold som erfaren
forhandler. AF har siden konsekvent, avslått å forhandle med GS
ved bordet. ASKs styre finner det uaktuelt å la seg diktere av AF
hva angår sammensetting av forhandlingsutvalget.

HS v/Bjørn

I Hovedstyrevedtak den 4. juni framgår følgende:
«ASK sier seg villig til å forsøke en ny forhandlingsrunde på
betingelse av at Georg Scheel og Truls Hanevold deltar for klubben.
Om ikke AF stiller på den betingelsen, vil ASK utrede
konsekvensene ved å behandle AF som en hvilken som helst annen
klubb som ønsker å benytte anleggene på Føyka.»
08/20

Covid-19 – orientering
• Gruppene er i gang med sine aktiviteter – begrenset iht Covid-19
regelverket.
• Klubben (håndball og jenteakademiet) har mottatt totalt kr.
105.000 i arrangementsstøtte.
• DL har søkt på vegne av klubben sentralt og for mottatte
søknader fra gruppene på krisepakken på totalt 9 mill fra Asker
kommune. Totalt søknadsbeløp fra ASK er 1.227.039 mill
hvorav kr. 510.274 utgjør HS’ andel. AK ønsker å samordne
denne pakken med den varslede krisepakke 2 fra Staten. Anslag
er dekning opp til 30%.
• DL vil søke på krisepakke 2 fra Staten når det åpnes for det.
Anslag dekning er 70% av tapte inntekter frem til 31. august.

Adm v/Eva

Det er ennå ikke åpnet for å søke på dette. Jeg vil benytte
oversikten innsendt til AKs søknad.
• Sommeridrettsskolen planlegges, men Covid-19 regelverket som
da gjelder vil bli fulgt
09/20

Eventuelt
• Årsmøte i Skiklubben onsdag 17. juni kl. 18.00
• Digitalt årsmøte i Asker Idrettsråd 18. juni 2020
• Sommerskole på Føyka, 3. – 7. august
• Skiklubbens dag lørdag 5. september 2020

9. juni 2020 – Eva SS/Bjørn T

Adm v/Eva

