Referat fra Hovedstyremøte 09/20
Tirsdag, 10. november kl. 19.00 – 21.30
Lille sal, klubbhuset
Bjørn Tangnes, Kjersti Skautvedt, Jonas Aalberg, Hans E. Vale, Øivind
Gultvedt, Eivind Willoch, Eva Lill Kvisle med pr telefon
Fra administrasjonen: Eva Sunde Scheel
Forfall:
Anja Tryti, Petter Svensson, Reidun Bartnes Kveen
Tid:
Sted:
Til stede:

052/20

Formalia:
Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 09/20 til møtet 10.
november 2020 og referat fra møtet 08/20. Følgende saker ble
avsluttet: 052/20, 053/20, 055/20, 057/20, 046/20, 047/20, 059/20

Styret
v/Bjørn

«Vedtak:
Innkallingen og dagsorden til møtet 10. november 2020 samt referat
fra hovedstyremøte 08/20 ble godkjent med en endring. I sak 43/19
ble «en hvilken som helst annen klubb» endret til «ekstern klubb».
Ingen av styremedlemmene sa seg inhabile i sakene på dagsorden.
053/20

Økonomi
Administrasjonen orienterte Hovedstyret om:
1. Resultat for HS pr 31. oktober 2020.
2. Arbeidet og implementeringen av ny kontoplan som skal gjelde
for alle gruppene samt HS fra og med budsjett og resultat 2021.
3. Avtalen inngått med inkassobyrået Cordo.
4. Innsalg ASK til 3 store banker med forespørsel om samarbeide

HS v/Kjersti
Adm v/Eva

Forslag til «Vedtak
DL redegjorde nærmere for sakene. Hovedstyret tok informasjonen
til orientering. Hovedstyret ønsker å gjennomgå eventuelle tilbud
før en beslutning fattes. Hovedstyret kan behandle dette pr e-post
om nødvendig.
054/20

Asker Skiklubb – en klubb
Vi oppfatter det som positivt at flere i HS har vært i kontakt med
«sine» grupper – se vedlagte oversikt. Pga korona m.v. utsetter HS
diskusjonen i Sportsstyret til vi kan samles fysisk. Når HS tar
kontakt med gruppene, oppfordres gruppene til å ha fokus på
fellesaktiviteter, invitere andre grupper på allerede etablerte
arrangement, ulikt samarbeide m.v. Gruppene må gi beskjed til
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HS
Adm v/DL

gruppekontakt fra HS/DL. Informasjonen legges inn i
aktivitetshjulet for Asker Skiklubb.
Forslag til «Vedtak
HS vil diskutere med Sportsstyret hvordan skape følelse av at vi er
en klubb med respekt for hverandres idretter og behov, hvilke
områder egner seg for samarbeide, hva mangler gruppene fra
klubben sentralt, aktivitetshjul for felles arrangement m.v.
etableres»
055/20

056/20

Revidert klubbhåndbok
Forslag til «Vedtak
Hovedstyret har ingen merknader til den reviderte klubbhåndboken. DL vil i styresaker forsøke å henvise til
klubbhåndboken der det er aktuelt.»
Kommunikasjon mellom klubben og kommunen.
Klubben opplever en del manglende kommunikasjon med
kommunen. Dette i form av uforutsigbar saksbehandling, liten vilje
til samarbeid, samt rykter på bygda.

Adm v/Eva

HS v/Hans,
Bjørn, Eva
Lill /Adm

Forslag til «Vedtak:
Hovedstyret er enig om behovet for å bedre kommunikasjonsnivået
mellom klubben og kommunen, herunder politikerne. Forslag til
innhold og fremgangsmåte utarbeides av følgende utvalg: Bjørn,
Hans og Eva Lill med administrasjonen som sekretariat.»
057/20

Oppfølging ikke avsluttede saker
Sak 43/19
Asker Skiklubb - Asker fotball - allianseavtale
Tidligere vedtak opprettholdes.

HS v/Bjørn

Sak 024/20 Korona – Asker Skiklubb
• Krisepakke 3, søknadsfrist fra gruppene 2. januar, frist for DL til
å sende totalsøknad fra klubben er 15. januar 2021
• Klubbhuset er stengt for innendørs virksomhet.
• Administrasjonen er ikke på hjemmekontor, men følger et
strengt smittevernregime.

DL

Sak 030/20 Anleggsutviklingen på Føyka – status.
1. Fremdrift og økonomi er for det meste etter planen.
2. Utfordringer er Covid-19 ved at kjøleanlegg og montør befinner
seg i Sverige og er underlagt karantenebestemmelser.

HS
Svein
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3. Vi avventer tilbake melding på mulighetene for en strømledning
med 400 volt til banen.
4. Det må gjøres noe etterarbeide på banen til våren. ASK har
tilbakeholdt et beløp som først utbetales når banen er
tilfredsstillende.
Sak 033/20 Hovedstyret (HS) konstituerer seg
• Nestleder?
Ingen meldte seg.

HS
DL

Sak 039/20 Asker Fotball – Asker kommune -intensjonsavtale.
ASK er foreløpig ikke kontaktet av Asker kommune.

HS v/Bjørn

Forslag til «Vedtak:
Formannen inviterer Skiklubbens fotballgrupper til et møte for
informasjon og samordning. Retningslinjer fra HS er at
fotballgruppene i Skiklubben ikke skal drive sonderinger eller
forhandlinger med Asker kommune eller Asker fotball uten at
hovedstyret er involvert.»
Sak 046/20 Asker Fotball
«Vilkår for bruk av Garderobebygget» / Brukerbetaling
Det vises til møte 29. september 2020 mellom ASK og AF. AF
ønsket en justering i vilkårene for bruk. Disse justeringene er
ivaretatt i endelige vilkår for bruk, og vedtatt av HS i møte 13.
oktober. AF mottok «Vilkår for bruk» og oppsettet over
brukerbetaling i mail sendt 27. oktober. Brukerbetaling og vilkår
gjelder fra 1. januar 2021.

HS
v/Kjersti,
Bjørn
Adm v/Eva

Likeledes er Asker kommune informert i mail datert 27. oktober.
Sak 047/20 ASKF Kvinner
Vilkår for bruk av Garderobebygget, brukerbetaling, ombygging
lokalene
Det er avholdt møte 19. oktober 2020 mellom ASKF Kvinner, HS
og administrasjonen. I forbindelse med at ASKF Kvinner ønsket en
kompensasjonsklausul som ivaretar en kompensasjonsordning fra
ASK til ASKF Kvinner dersom ASK ønsker å si opp avtalen forut
for bindingstiden på 3-år. Bakgrunnen for dette ønsket er kostnader
ifm planene om diverse innredningsarbeider for å tilpasse lokalet til
ASKF Kvinners bruk. Tillegget er informert om i HS og endelig
oversendt ASKF Kvinner vedlagt mail 29. oktober.
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HS
v/Kjersti,
Bjørn
Adm v/Eva

Gruppestyreleder har godkjent klausulen i mail 29. oktober og i
senere telefonsamtale.
Brukerbetaling og vilkår vil gjelde fra 1. januar 2021.
058/20

Eventuelt
a)
Nye retningslinjer for bruk av Store og Lille sal
Pga smittevern og renhold må alle møter – også hovedstyremøtene avsluttes kl. 20.30. Møtetidspunktene fremover vil være fra kl.
18.00 – kl. 20.30.
b)
Det er inngått et samarbeide med «Hanen» om benyttelse av
klubbens parkeringsanlegg for utlevering av varer noen onsdager
frem mot påske.
HANEN - næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat,
innlandsfiske og innlandsbåter https://www.hanen.no/
c)

Samarbeidsavtale mellom ASK og Egon Asker inngått.

d)

Åpning anlegget på Solli 5. januar 2021.

e)

Dialogmøte med klubbene i Asker, Asker Idrettsråd og
politikere 11. november. (Møtet ble avlyst 11.nov og
utsatt til 25/11).

Asker, 12. november 2020 – ESS/BT
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