
  
 
 
 
 
 
 

Referent: Mia Tiller Mjøs 
 

 

Teams 28.05.20 

REFERAT FRA STYREMØTE 04.01.21 

 

Dato:  07.01.21 

Tid: 20.00-20.30 

Sted: Zoom 

 

Tilstede: Tryggve Duun, Randi Schei, Audun Reigstad, Ida Regine Thorstensen, Mia Tiller Mjøs 

 

Ikke tilstede: Runar Klungervik, Helene Uthaug 

 

 

Agenda: 

 

Status økonomi 

Brukt totalt ca 50.000 kroner i år, og fått inn i underkant av 140.000. Sammenlignet med i fjor fikk vi inn ca 

150.00 og brukte 150.000.  

Utgiftene fordeler seg slik: 

Instruktørgodtgjørelse: 22.000 kroner  

Reise: 25.000  

Gaver og premier: 600 kroner.  

 

Audun sender inn regnskap til revisorer, slik at regnskapet er revidert til 30.01.21. 

 

LM 2021 

Tredje helg i januar, TAK arrangerer i år. Vi kan få Tromsø med online dersom Tromsø får kamera og 

kodebrikke. Styret er enige om at vi bruker overskuddet fra i år til å kjøpe kamera og kodebrikke til Tromsø 
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slik at de kan være med på stevnet online. TAK trenger dessuten hjelp til arrangering av ekstrastab slik at vi 

kan tilpasse det slik at Tromsø også kan være med.  

Veteran fredag, ungdom og junior lørdag og senior søndag. Venter med inbydelse til Trondheimsklubbene til 

Tromsø har meldt på sine utøvere, slik at vi kan tilpasse. 

 

Besøk fra Zygmunt 

Ikke mulig med besøk fra Zygmunt i år. Vi prøver å få til et møte i januar. 

 

Kurs i 2021 

Hvilke kurs bør vi planlegge i 2021? Prøver å få til et trener-1 kurs (to helger) i mai og oktober. 

Et dommerkurs vår, og et dommerkurs høst.                                                          

 

Beslutte tildeling av stipender til ungdom/junior jfr. årsmøtevedtak. 

Ronja og Mats har kvalifisert seg til stipend. De må signere et tildelingsbrev på at de har fått stipend. Audun 

sender ut brev og ber om kontonummer. 

 

Årsmøte 

Dato for årsmøte: 27.02.20 fra kl. 11.00-15.00. I utgangspunktet vil vi møtes fysisk, men med forbehold om 

covid-restriksjoner. Vi ønsker å dekke flybilletter og opphold til én person fra Tromsø AK. Mia lager 

invitasjon, venter med å sende ut. 

 

Eventuelt 

 


