Referat fra Hovedstyremøte 05/20
Tid:
Sted:
Til stede:
Fra administrasjonen:
Forfall:
028/20

Torsdag 4. juni 2020 kl. 17.30 – 19.00
Miljørommet, Føyka
Bjørn Tangnes, Kristian Kalager, Olav Andenæs, Øivind
Gultvedt, Edel Sofie Nilsen, Petter Svensson
Eva Sunde Scheel,
Mona Irene Børøen

Formalia:
Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 05/20 til møtet 4. juni
2020 og referat fra møtet 04/20.
Følgende saker ble avsluttet:
028/20, 029/20, 031/20, 032/20, 033/20, 004/20, 031/20

HS v/Bjørn

«Vedtak:
Innkallingen og dagsorden til møtet 4. juni 2020 samt referat fra
hovedstyremøte 04/20 ble godkjent.»
029/20

Økonomi
ASK har søkt på krisepakke for totalt kr. 1.227.039 og for HS kr.
510.274. Dette vil påvirke årsresultatet. Vi vet i dag ikke hvilket
beløp vi mottar i tilskudd til sammen fra Stat og kommune.

Adm v/Eva

Kontrollkomiteens rapport er mottatt. Den er meget grundig og
konkluderer med at «Den sportslige aktiviteten i gruppene er høy,
samtidig som idrettslaget har kontroll på den samlede økonomien».
Administrasjonen er i gang med en gjennomgang av rapporten for å
se på foreslåtte forbedringspunkter spesielt gjeldende kontoplan og
hjemmeside.
«Vedtak:
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.»
030/20

Fremdrift utvikling anlegg Føyka
• Saken informeres om i Sportsstyremøte 4. juni.
• Hovedstyret er klare på viktigheten av å innhente flere anbud
slik at det blir konkurranse om oppdragene. Dette tas opp i
forbindelse med gjennomgangen på Sportsstyremøtet.

Adm
v/Svein

031/20

Hovedstyret – bemanning og sentrale oppgaver fremover
Styreformannen gjennomgikk i korthet bakgrunnen for at 3
styremedlemmer har trukket seg / ikke ønsker å stå perioden ut, og

HS v/Bjørn
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at et styremedlem ble bedt om å trekke seg. Det har vært mye uro i
hovedstyret og styreformannen beklaget dette.
Et av styremedlemmene - som har trukket seg, mente det var mange
«tyngre sentrale oppgaver» hovedstyret må behandle i tiden
fremover. Styreformannen ønsket innspill fra hovedstyret om hvilke
oppgaver dette skulle være. Hovedstyret hadde ingen oppfatninger
om hvilke konkrete oppgaver dette skulle dreie seg om.
032/20

Aktive lokalsamfunn
Klubben har sammen med skolene Solvang, Jansløkka og
Drengsrud (Solvang-sonen) søkte Asker Idrettsråd om et prosjekt
innen rammen for «Aktive Lokalsamfunn». Skissen var vedlagt
styredokumentene.

Adm.
v/Eva,
Svein

Prosjektet er avhengig av midler fra kommunen (via skolene) og
klubbene (via LAM-midler overført fra Asker Idrettsråd) eventuelt
andre som ønsker å delta i prosjektet. Aktivitetene skal være gratis
for deltakerne. ASK mener ikke å ha midler å legge i prosjektet ut
over LAM (lokale aktivitetsmidler) som allerede er beholdt av AIR
for 2019. Etter vedtak i Asker Idrettsråd kan AIR beholde 10% av
klubbenes LAM tilskudd og benytte disse midlene til Aktive
Lokalsamfunn
«Vedtak:
ASK vil delta i prosjektet slik det fremgår av søknaden - med
forbehold om tildeling av midler via AIR. Det er ikke aktuelt for
ASK å delta økonomisk utover den prosentsatsen/det beløpet AIR
trekker av ASKs tildelte LAM-tilskudd (ca. kr. 90.000 for2020) - se
også forslag til sak til AIRs årsmøte nr. 020/20.»
033/20

Oppfølging tidligere referat:

Adm v/Eva

Sak 92/18
ASKs virksomhetsplan
Saken ble ikke behandlet pga tidsnød.

HS/
Kristian

Sak 43/19
Asker Skiklubb – Asker fotball – allianseavtaler
Iht. styrevedtak har vi invitert AF til møte med målsetting om å løse
floken. Georg Scheel og Truls Hanevold er meldt inn som ASKs
forhandlingsutvalg. AF nekter konsekvent å stille i løsningsmøter
hvor Georg deltar. Dette uten annen begrunnelse enn at dette ikke
skal være et «advokatmøte». AF er varslet om at ASK oppfatter
forhandlingsforsøket som avsluttet uten møter og at samarbeidet

HS
v/Bjørn,
Øivind
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videreføres innen allianseregelverket. Samarbeidet er varslet
gjennomført på lik linje med andre klubber som ønsker å benytte
Føyka.
«Vedtak:
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.»
Sak 004/20 Årsmøte 2020
Årsmøtet vil starte med stipendutdeling og utdeling av klubbens
utmerkelser.
Det er kommet inn flere saker innen fristen til behandling på
årsmøtet.
Pga Covid-19 begrensningene vil medlemmene bli bedt om å melde
seg på årsmøtet. Dette blir gjort sammen med mail-informasjon om
at saksdokumentene er lagt på nettet.

HS v/Bjørn
Adm v/Eva

«Vedtak»:
Hovedstyret er innforstått med utfordringene ved en gjennomføring
av ordinært årsmøte. Det vil være nødvendig med en forhåndspåmelding slik at gjeldende regelverk kan bli godt ivaretatt.
Dagsorden for årsmøtet er godkjent.»
Sak 20/20
Asker Idrettsråd (AIR) – saker til årsmøtet 2020
Hovedstyret i ASK har meldt inn 3 saker til årsmøte i Asker
Idrettsråd– Sportsstyremøtet orienteres om dette. Sakene gjelder
LAM tilskuddet og administrative rutiner i AIR.
Fem medlemmer fra ASK har stemmerett på AIRs årsmøte 18. juni.
HS vil invitere representantene til Føyka for å være samlet under
møtet. Bjørn har meldt sin deltagelse.

HS v/Bjørn
Adm v/Eva

«Vedtak»:
Ask må stille med minimum fem medlemmer ved AIRs årsmøte. DL
foretar nødvendige «rekrutteringstiltak».
Sak 023/20 Kunstgress på Borgenbanene v/ASK
Vedtak i styremøte, Asker Idrettsråd, 27. april
08_20

Fotballanlegg Borgen - søknad fra Asker skiklubb
Vedtak: Asker idrettsråd støtter søknad fra Asker skiklubb og
anbefaler at Asker skiklubb står som byggherre for
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Adm
v/Svein,
Eva

rehabilitering av Borgen kunstgressbane med bakgrunn i at
idrettslagene bygger rimeligere anlegg enn kommunen kan
gjøre.

Ved møtets start hadde klubben ikke mottatt respons fra Asker
kommune.
Sak 024/20 Korona – Asker Skiklubb
• 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.
Det er ennå ikke åpnet for å søke på dette.
• Sommeridrettsskolen planlegges, men Covid-19 regelverket som
da gjelder vil bli fulgt.

Adm v/Eva

«Vedtak»:
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.»
031/20

Alle

Eventuelt:
Det var ingen saker til behandling.

9. juni 2020 – ESS/BT
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