Referat fra Hovedstyremøte 08/20
Tirsdag, 13. oktober kl. 19.00 – 21.30
Lille sal, klubbhuset
Bjørn Tangnes, Kjersti Skautvedt, Eva Lill Kvisle, Jonas Aalberg, Hans
E. Vale, Eivind Willoch, Reidun Bartnes Kveen.
Fra administrasjonen: Eva Sunde Scheel
Forfall:
Anja Tryti, Petter Svensson, Øivind Gultvedt
Tid:
Sted:
Til stede:

044/20

Formalia:
Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 08/20 til møtet 13.
oktober 2020 og referat fra møtet 07/20.
Følgende saker ble avsluttet: 044/20, 045/20, 048/20, 049/20,
050/20, 092/18, 051/20

Styret
v/Bjørn

«Vedtak:
Innkallingen og dagsorden til møtet 13. oktober 2020 samt referat
fra hovedstyremøte 07/20 ble godkjent.»
Ingen av styremedlemmene sa seg inhabile i sakene på dagsorden.
045/20

Økonomi
Til orientering vedlegges:
• Oversikt HS resultat pr. 30. september 2020
• Ny kontoplan - status.

HS
v/Kjersti
Adm v/Eva

Kjersti Skautvedt - sammen med administrasjonen - leder arbeidet
med utvikling av en felles kontoplan for hele klubben. For å sikre en
god prosess kontakter Kjersti en del gruppekasserere Det er god
fremdrift og deadline er satt til 1. november. For budsjett 2021 og
regnskap 2021 vil klubben benytte den nye kontoplanen. For 2020
blir alt som tidligere. Sportsstyret vil bli informert i neste møte.
«Vedtak:
Hovedstyret tok orienteringen om resultat pr. 30.09.20 og kontoplan
til etterretning.»
046/20

Asker Fotball
«Vilkår for bruk av Garderobebygget» / Brukerbetaling
Hovedstyrets oppnevnte utvalg (Kjersti Skautvedt, Øivind Gultvedt
og daglig leder) møtte Rolf Magne Walstad og Espen Foss fra
Asker Fotball til møte 29. september 2020. DL orienterte i møtet
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HS/DL

om vilkår for bruk av Garderobebygget, brukerbetaling og
hovedstyrets vedtak. Basert på tilbakemeldingene i møtet, var
utvalget enige i at enkelte formuleringer i vilkårene kunne endres
noe. Dette er fulgt opp gjennom forslag behandlet ved e-post sendt
Hovedstyret 6. oktober.
«Vedtak
Hovedstyrets medlemmer har vurdert vilkårene og mener at disse basert på underliggende saksbehandling – kunne behandles per epost.
Vilkårene ble enstemmig vedtatt per e-post uten merknader».
Hovedstyret diskuterte saken og fattet følgende vedtak:
«Vedtak:
Vilkår for bruk av Garderobebygget og oppsettet over
brukerbetaling sendes Asker fotball innen 1. november 2020.
Vilkårene sendes Asker kommune som deleier i Garderobebygget.»
047/20

ASKF Kvinner og Garderobebygget
Vilkår for bruk, brukerbetaling, ombygging lokalene (ref 046/20)
ASKF Kvinner er invitert til et orienteringsmøte hvor vilkårene,
brukerbetaling og ASKF Kvinners oppussing/bruk av lokalene vil
bli diskutert.

HS/DL

048/20

Hovedstyrets / Administrasjonens samarbeide med gruppene
“Vedtak:
Hovedstyremedlemmene vil invitere “sine” grupper til samtale
(mobil / invitere seg til gruppestyremøter). HS skal være bindeledd
/brobygger mellom Hovedstyret, administrasjonen og gruppene.
DL sender HS forslag over aktuelle temaer til samtalene.”

HS
DL

049/20

ASKs drift og aktiviteter fremover?
ASK opplever at administrasjonen i Asker kommune i begrenset
grad ønsker å samarbeide med klubben – en konsekvens av at
klubbens medlemmer stemte nei til salg høsten 2019 eller med
bakgrunn i utfordringen kommunen har med sin
«harmoniseringsprosess» som ny stor-kommune.
Klubben utvikler anlegget på Føyka for å kunne møte medlemmene
på en best mulig måte.
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HS
DL

Hovedstyret diskuterte hvorledes vi kan samle gruppene i klubben
mot felles mål fremover. Mange tanker og ideer kom opp som HS
vil diskutere nærmere med Sportsstyremøtet i neste møte. Noen av
forslagene:
• Felles rekrutteringsdager
• Type «event» i forbindelse med bl.a. rulleskishow
• Lage felles årshjul for bedre å ha oversikt over alle
arrangementene og kanskje slå sammen noen av gruppenes
aktiviteter der det kan passe.
• Ytterligere samhandling mellom gruppene – skape noe nytt
• Felles markedsføring, lære av andre klubber
• Felles åpning av de nye anleggene
• Felles kurs f.eks. i forbindelse med kosthold o.l.
«Vedtak
Saken settes opp på neste Sportsstyremøte (8. desember) for
diskusjon med gruppene»
050/20

Oppfølging tidligere referat:
Sak 92/18

ASKs virksomhetsplan 2018 - 2022

HS
DL

«Vedtak:
I forbindelse med budsjett 2021, utarbeides en handlingsplan for
2021. DL lager utkast til en HP.»
Sak 43/19
Asker Skiklubb - Asker fotball - allianseavtale
HS står fast ved tidligere vedtak om å utrede konsekvensene ved å
behandle AF som en ekstern klubb. Utredningen forelegges HS.
Formannen tilskriver AF og bekrefter dette samt at
forhandlingsmøte er uaktuelt.

HS v/Bjørn
og Øivind

Sak 024/20 Korona – Asker Skiklubb
Klubben har ikke foretatt spesielle tiltak siden forrige HS-møte.

DL

Sak 030/20 Fremtidig utvikling anlegg Føyka
“Vedtak fattet pr e-post:

HS/Bjørn

Kunstis.
“Vedtak 1:
Hovedstyret finner finansieringen tilfredsstillende og vedtar å gå til
innkjøp av kjølemaskin, samt fortsette arbeidet med målsetting om å
kunne ha isflate på plass medio november 2020”.
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Øvrige anlegg.
“Vedtak 2:
Hovedstyret finner den bebudete saksbehandlingen knyttet til
planlagt bygging av treningstrapp, lagerbygg og aktivitetspark
tilfredsstillende.”
Saksbehandling per e-post
Enkelte saker spesielt begrunnet, kan behandles per e-post. Denne
saken er behandlet i en overgangsperiode mellom to årsmøter/styrer.
Uklarheter kan derfor ha oppstått og må oppklares, samtidig som
fremdriften av isanlegget nå er en hastesak. Formannen finner ut fra
ovenstående og vedlagte informasjon, det forsvarlig å behandle
saken per e-post.
“Vedtak 3:
Hovedstyret finner det tilfredsstillende å kunne behandle forslag 1
og 2 per e-post.
HS finner det praktisk å behandle enkelte saker pr e-post der det
vurderes fornuftig.”
033/20

Hovedstyret (HS) konstituerer seg

HS
DL

«Vedtak
• Hovedstyret må søke å oppnevne en nestleder i styret.
• Hovedstyret ønsker at hver gruppe har en
barnerettighetsansvarlig.
Dette diskuteres i neste Sportsstyremøte.»
Sak 039/20
Asker Skiklubb – Asker kommune – Askerparken utbygging
ASK er ikke informert om nye hendelser, men DL har oppfattet at
det har vært møte mellom kommunen, arkitekt og Asker Fotball
5.10. På spørsmål om ASK burde være invitert til møtet ble det
svart «ASK vil bli involvert etter hvert»
«Vedtak:
HS opprettholder tidligere vedtak om å avvente ytterligere
informasjon fra Asker kommune». Vårt fokus er å utvikle Føyka til
beste for våre medlemmer.
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HS v/Bjørn

051/20

Eventuelt
Fyrverkeriavtale AF og ASKF Kvinner?
Dersom det søkes om fyrverkerisalg med utsalg fra klubbhuset
gjelder følgende:
«Vedtak:
1. Søknad må sendes Asker og Bærum brann og redning IKS innen
1. mai.
2. DL skal motta kopi av signert og godkjent søknad om salg tillatt
i perioden 27. til og med 31. desember.
3. DL skal motta kopi av godkjenning for salg fra Asker og Bærum
brann og redning IKS.
4. Dersom det inngås avtale mellom flere grupper i ASK, skal
avtalen forelegges Hovedstyret for godkjenning i god tid før
oppstart.
5. Vilkår for salg av fyrverkeri fra klubbhuset skal utarbeides og
signeres av partene.
6. Det skal betales vanlig leie av lokalene som benyttes.
7. Klubben må ha forsikring som dekker salg – kostnadene belastes
selger(e).
GDPR i ASK
«Vedtak:
HS er gjort kjent med GDPR vilkårene i ASK.»
Årsmøte 2021
Informasjon til HS –
• Årsmøtet i ASK vil finne sted onsdag 24. mars kl. 18.30.
• Frist Hovedstyrets årsberetning for Klubbavisen er 12. februar
• Hovedstyremøte for signering årsmøtedokumentene er 11. mars.
Asker Skiklubb Petanque - etablering
Asker Skiklubb er i skriv datert oktober 2020 fra Frode Lerstein
varslet om at et Petanque utvalg er under etablering. HS anbefaler
arbeidsgruppen å verve flere medlemmer som underbygger
etableringen.
«Vedtak:
Søknaden behandles som en orienteringssak. Hovedstyret vil
komme tilbake til formalitetene i forbindelse med opprettelse av en
Petanque gruppe.”
Deltagelse på Viken idrettskrets – Idrettsting 23. – 24. oktober 2020
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HS/Øivind

HS/Bjørn

DL

Formannen i hovedstyret vil delta både på seminaret og
idrettstinget.
Planer om lagerbygg – og utnyttelsen av dette
Jonas ønsker en diskusjon om bruken av «lagerbygget». Han
foreslo spesielt å benytte rommet til en speedlab for hurtighet –
denne kan benyttes av alle gruppene. (Se sak 030/20).
«Vedtak
Godkjenning/kostnader er ennå ikke nærmere klarlagt.
Hovedstyret ønsker at forslaget utredes nærmere når dette er på
plass.»

Asker, 20. oktober 2020 – ESS/BT
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