
 

  
 

 

 

 
 
Refarat fra hovedstyremøte tirsdag 19.05.2020 kl 1900 i Bestaståvå 
Til stede: Bjarne Bekkeheien, Silje Askvik, Gry Lea Knutsen, Trond Knutsen, Stian Skarbøvik, 
Kris Georgsen, Jon Ingar Mæland, Jonas Edland og Helene Bjørnsen (referent)  

 
             
17/20 Gjennomgang av økonomi 

• Gjennomgang av økonomirapporter for april.  
o Under budsjett på en del inntektsposter på grunn av 

korona-situasjonen.  Det søkes om kompensasjon for 
en del av de tapte inntektene på regjeringens 
«krisepakker».  

o En del kostnader er også redusert som følge av 
korona-situasjonen. 

o Idrettslaget har foreløpig god likviditet. 
o Så snart en har bedre oversikt over regjeringens 

krisepakker og vi har fått svar på ulike søknader om 
støtte må budsjett for 2020 revideres.  

 
 

18/20 Status administrasjon og marked 

• Permitteringer 
o Markedssjef er tilbake i 100 % stilling. 
o Daglig leder har vært permittert 50% siden 27. april. Går 

tilbake i 100% stilling fra 20.05.  
o Konsulent har vært permittert/ute med 

omsorgspermisjon fra 18.03. Arbeidsmengden i 
administrasjonen tilsier at konsulent bør gradvis tilbake i 
jobb. Det jobbes med en løsning i samarbeid med Nærbø 
Samfunnshus og Nye Loen AS, der også Nye Loen og 
Nærbø Samfunnshus kan ta deler av lønnskostnadene til 
konsulent.  

• Status sponsormarked - Markedssjef har vært i kontakt med 
de fleste av de større sponsorene, har fått gode signaler om 
at de fleste fremdeles er med. Flere har resignert sine 
avtaler. Budsjettet for 2020 ble oppjustert i forhold til 2019, 
noe som medfører at det vil bli vanskelig å nå budsjett for 
2020. Markedssjef holder styret orientert om utviklingen.  

•  

19/20 Permitteringer trenere og spillere 

• Permitteringer spillere under kontrakt  
o Det er nå åpnet opp for organisert trening i grupper også 

i håndball. Seriestart eliteserien er planlagt i 
månedsskiftet august/september, håndballen ønsker 
derfor å komme i gang med organiserte treninger i hall 



 

  
 

 

 

igjen. Retningslinjene sier at spillerne fremdeles må 
holde en meters avstand under trening, det er derfor 
ikke aktuelt med ordinære treninger ennå. Det er  
ønskelig at spillerne kan komme i gang med organiserte 
treninger igjen.  

o Vedtak – spillerne permitteres 50% inntil videre. 

• Permittering trenere under kontrakt  
o Trener under kontrakt tilknyttet eliteserielaget er 

«korona-fast» i Danmark og får ikke utført sine 
arbeidsoppgaver i Norge, han vil være permittert ut 
kontraktsperioden. 

o En trener tilknyttet aldersbestemte lag håndball er 
permittert 80% - har startet opp med noen organiserte 
treninger. Øvrige trenerkontrakter i håndball gikk ut 
30.04.2020.  

o Trenere tilknyttet a-lag fotball er permittert 70% - har 
startet opp med noen organiserte treninger.  

o Hockeytrener på kontrakt er fremdeles permittert, 
ishallen er stengt til over sommeren.  

20/20 Eventuelt  

• Ishall – hockeygruppa ønsker å merke hockeybanen permanent 
med epoxymaling. Permanent merking vil gjøre det enklere å ta 
isen etter hver sesong, noe som blant annet vil redusere 
strømutgifter. Sportslig leder hockey sjekker med 
malingsleverandør om de kan tilby maling som tilfredsstiller 
kravene til ishallen og holder dialog med vaktmester i Nye Loen.  

 

 


