Referat fra Hovedstyremøte 06/20
Torsdag, 18. august 2020 kl. 18.00 – 21.30
Lille Sal, klubbhuset
Bjørn Tangnes, Petter Svensson, Kjersti Skautvedt, Anja Tryti, Jonas
Aalberg, Hans E. Vale, Eivind Willoch, Reidun Bartnes Kveen (kl.
18.20), Eva Lill Kvisle (kl 18.40), Øivind Gultvedt (kl. 19.00
Fra administrasjonen: Eva Sunde Scheel,
Forfall:
Tid:
Sted:
Til stede:

032/20

Formalia:
Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 06/20 til møtet 18.
august 2020 og referat fra møtet 05/20.
Følgende saker ble avsluttet: 032/20, 034/20, 020/20, 023/20,
032/20, 036/20

HS v/Bjørn

«Vedtak:
Innkallingen og dagsorden til møtet 18. august 2020 samt referat
fra hovedstyremøte 05/20 ble godkjent.»
33/20

Hovedstyret (HS) konstituerer seg:
HS-medlemmene presenterte seg og liste for opplysninger i
forbindelse med registrering av nye styremedlemmer i
Brønnøysundregistrene ble sendt rundt bordet.
HS-formannen minnet om at som representant i Hovedstyret
representerer man klubben sentralt - ikke enkeltgrupper. Videre må
vi alle bestrebe oss på å ha en samarbeidsform som gjør det trivelig
å gå hjem etter et møte selv om det kan være saker som er
vanskelige slik vi hadde i forrige periode.
Formannen presenterte administrasjonen:
• Eva Sunde Scheel - daglig leder 80% stilling
• Svein Granerud, prosjektansvarlig 100% stilling
• Sølvi Dahl, regnskap 60% stilling
• Espen Jahren, adm. medarbeider 60%
• Rune Singstad, driftsansvarlig 100% stilling
• Akbar Moradi, driftsassistent ca 50%, tilsynsvakt ca 50%
• Reidar Gundersen, adm.leder fotball og Igor Koprivica,
trenerkoordinator i håndballgruppen er ansatt i ASK sentralt,
men lønnes av sine grupper.
Oppgavefordeling i HS til nærmere fordeling:
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HS v/Bjørn

Virksomhetsplanen
Økonomi i klubben
Barneidrettsansvarlig
Sunn idrett, samarbeidsprosjekter grupper
Samarbeide med AIR (Asker Idrettsråd)
Anlegg
Sponsorsamarbeid.
Aktuelt lov- og regelverk.
Samarbeide med Asker kommune

Nestleder?
Kjersti Skautvedt

Bjørn, Eva
Øivind + Jonas

Eva Lill

Nestleder i hovedstyret:
Ingen meldte seg - saken behandles på neste styremøte.
Oppfølging av gruppene:
Det er ønskelig at hovedstyrets medlemmer er bindeledd mellom
gruppene og hovedstyret. Formannen oppfordret HS-medlemmene
til å «velge» gruppe til neste møte.
ASK gruppe
Alpin
Bandy
Barneidrett
ASKF barn, ungdom
ASKF Kvinner
Snowboard/freestyle
Friidrett
Hopp
Håndball
Kajakk
Langrenn
Orientering
Skiskyting
Turløp
Volleyball
Kara

HS representant

Møtedatoer høsten 2020:
Tirsdag 15. september
Torsdag 17. september
Tirsdag 13. oktober
Tirsdag 10. november
Tirsdag 8. desember

kl. 19.00 - kl. 21.30
kl. 19.00 - kl. 21.30 - Sportsstyremøte
kl. 19.00 - kl. 21.30
kl. 19.00 - kl. 21.30
kl. 17.30 - kl. 19.00 - HS-møte

2

kl. 19.00 - kl. 21.30 - Sportsstyremøte

Møtegjennomføring:
«Vedtak:
Hovedstyremøtene starter kl. 19.00 - avslutter kl. 21.30. Tirsdager
opprettholdes som møtedag.»
HS ble oppfordret til å lese seg opp på viktige dokumenter for driften av
Asker Skiklubb (ASKs lov, virksomhetsplan, klubbhåndbok, økonomihåndbok m.v. Dokumentene er tilgjengelige på hjemmesiden www.askerskiklubb.no)
Eva vil sjekke mulighetene for å få et eget styrelederkurs på Føyka.

034/20

Økonomi:
Resultat etter 6 måneders drift 2020 viser at klubben er i henhold til
budsjett. Kostnader i forbindelse med anleggsutviklingen
reflekteres ikke i resultatet, men balanseføres og justeres ved
årsskifte.

Adm v/Eva

Hovedstyret ble orientert om status i forbindelse med arbeidet om
en felles kontoplan for alle gruppene i klubben. Målet er at budsjett
2021 skal legges inn i denne kontoplanen og at regnskap for 2021
følger felles kontoplan.

Kjersi

«Vedtak:
Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.»
035/20

Oppfølging tidligere referat:
Sak 92/18
ASKs virksomhetsplan
Det ble vist til klubbens aktivitetsplan. Denne ble karakterisert som
et godt oppdatert hjelpemiddel for driften. Det er naturlig at
nestleder i HS holder i virksomhetsplanen.

HS/v Bjørn

«Vedtak
Nestleder oppdaterer styret om aktuelle gjøremål i hvert møte.»
Sak 43/19
Asker Skiklubb – Asker fotball – allianseavtaler
Formannen informerte kort om forhistorien og dagens status.
Videre at gjeldende styrevedtak tilsier at administrasjonen utreder
konsekvensene ved at AF av klubben, behandles som en hvilken
som helst utenforstående klubb som ønsker å benytte klubbens
anlegg. Utredningen og konsekvensene forelegges HS for
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HS v/Bjørn,
Øivind

avgjørelse. Forholdet mellom AF og ASK er vanskelig å forstå for
et nytt HS.
«Vedtak:
Forholdet er komplisert. Derfor ønsker HS en orientering ved
Georg Scheel som er den i klubben som kjenner saken best. Han
kontaktes av formannen.»

036/20
•

•

Sak 020/20 Asker Idrettsråd (AIR) – saker til årsmøtet 2020
Saken var redegjort for i dagsorden for møtet og ble ikke nærmere
diskutert.

HS v/Bjørn
Adm v/Eva

Sak 023/20 Kunstgress på Borgenbanene v/ASK
Saken var redegjort for i dagsorden for møtet og ble ikke nærmere
diskutert.

HS v/Bjørn

Sak 024/20 Korona – Asker Skiklubb
Klubbens korona-tiltak var oppsummert i dagsorden og ble ikke
nærmere diskutert/orientert om.

Adm v/Eva

Sak 030/20 Fremtidig utvikling anlegg Føyka
HS var på befaring på anlegget etter HS-møtet.

HS v/Bjørn

Sak 032/20 «Aktive lokalsamfunn»
Saken var redegjort for i dagsorden for møtet og ble ikke nærmere
diskutert.

Adm v/Eva

Alle
Eventuelt:
Nestle sommeridrettsskole uke 32 - 52 barn deltok på ulike
aktiviteter på Føyka, kajakkhuset, Grønlia og Vestlia.
Aktivitetene var freestyle, volleyball, langrenn/skiskyting,
friidrett, orientering og kajakk. Det er utfordrende for
administrasjonen å arrangere/gjennomføre en slik uke uten at
gruppene deltar mer aktivt, eventuelt bør klubben ansette en
person med erfaring som ansvarlig for gjennomføringen. Det er
også aktuelt å flytte sommeridrettsskolen til uke 33 i 2021.
Skiklubbens dag - pga Covid-19 - og spesielt kravet til lister med
oversikt over alle som kommer innom arrangementet - har
administrasjonen besluttet at arrangementet må utgå i år.
• Utleie:
o Explendo har sagt opp avtalen i Garderobebygget - vi har to
mulige leietakere.
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o Ola Kvisle / Norconsult teamet har et rom til trening i
bygget.
o Paviljongen - Asker Rørleggerbedrift har flyttet ut og
Medvandrerne flyttet inn i 1. etg. 15. august.
o Idealtrykk er fortsatt i 2. etasje.
Kunstisbanen:
Saken ble tatt opp i slutten av møtet. HS ønsker et oppsett over
kostnader i forkant av igangsettelse av dette anlegget.

Asker, 24. august 2020 - ESS /BT
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