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Stiftet 12.juni 1924                                                      Medlem av Norges Roforbund 

MØTEREFERAT NR 05-2020    DATO: 30.03.2020 kl 18:00 – 20:00 

    

Til stede: Fredrik Bekken, Oddmund Bøhn, Beate Pharo, Hans Petter Rasmussen, Jan Erik Heltne, 
Eirik Hexeberg Henriksen og Kristine Bjerknes  

Ikke til stede: Laila Kind Rønnholm, og Per Haugerud 

 Neste møte er møte mandag 27.april kl 18:00 

Saksnr  Vedtakssaker  Ansvar   

014‐2020   Referat fra styremøtet 10.mars 2020 ble ikke behandlet.                 
Utsettes til neste møte.                                                                                      

   

010‐2020  Laktatmåling                                                                                                
Beate informerer om bakgrunn for innkjøp og bruk. Styret blir enige om at 
bruken vurderes trener Tom. Beate har den hjemme nå for å lære litt om 
bruk. Tom ønsker i første runde å lage profil på Ulrik. Hampus og Jonas 
testes på Wang.                                                                                                 

Beate   

091‐2019  Søknad om støtte til LiteBoat                                                                   
Det er støtte til trimbåt via Sparebankstiftelse samt 
Sparebankstiftelsen/Amedia/DT fond. Avventer svar på disse søknadene.  

Hans Petter   

015‐2020  Roing på elva ifm Coronasituasjonen. Klubben har vært stengt for all 
trening siden 13.mars iht myndigheten / NIF / NR sine retningslinjer. Klubben 
følger disse retningslinjene nøye og er med på dugnaden for å hindre 
smittespredning. Det er signaler på at det  kan åpnes for roing i 1x på elva i 
privat regi. Tom kommer med innstilling til styret om hvilke roer som skal få 
tilbud om dette. I hovedsak de som ligger i løpet for å kunne representere 
internasjonalt.  Forutsetter at forelder kjører følgebåt og følger retingslinjer 
mht smittevern og sikkerhetsregler for vinterroing på elva. Beate utarbeider 
regler for dette. Vi ønsker å få presisert informasjon fra NIF / NR før vi tillater 
denne aktivitet. Beate undersøker med Anniken i NR og andre klubber i 
Vestfold Rokrets. Siste innspill er at NIF og Beit Kjøll vil komme med 
informasjon onsdag kl 1200. Vi avventer videre arbeid med dette inntil evt 
nye retningslinjer fra NIF / FHI foreligger.  

Beate / 

Fredrik 

 

016‐2020  Økonomi                                                                                                           
Hans Petter informerte om mulig inntektstap som følge av Covid-19 
situasjonen. Vi kan søke støtte fra NIF for å dekke tap. Hans Petter 
utarbeider en oversikt  over mulige tap som vi kan sende inn til NIF              

Hans Petter   
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079‐2019  Utstyr i treningsrommet.                                                                                 
Jan Erik snakker med Tom om ønsker for nytt utstyr i treningsrommet. JE 
har fått gulv og mulig utsyr til god pris, vektstenger og vekter. Han jobber 
videre med å innhente prise og plan for treningsrommet. Gulvet må 
vurderes,  om vi skal legge nytt og endre fyring fra varmekabler til annen 
fyring feks luft/luft. Oddmund hører med Håkon Røine. Jan Erik innhenter 
pris på nytt gulv. 

 Beate   

017‐2020  Sabaudia.                                                                                                     
Beate informerer om økonomien ifm samling. Alle deltagere er fakturert en 
delinnbetaling for alt utenom hotell av Hans Petter.  Vi mottok hotellregning 
som ikke samsvarer med forventet. Beate har sørget for at Kraftsenteret 
subsidierer samlingen med 20.000 og Marte er i kontakt med hotellet mht 
regningen. Euro er heller ikke på vår side, svekket krone. Beate avventer 
svar fra Marte og kommer med info mht hotellregning og kostnadene for 
roeren.                                          

   

018‐2020  Årsmøte i Vestfold Rokrets     

  Orienteringssaker         

019‐2020  a) Hussjef.  Ikke tilstede                                                                               
b) Materialsjef.                                                                                                  
c) Rosjef. Rosjefen orienterte om aktiviteten ifm corona-situasjonen og 
stengt klubb. De aktive i gr 1/ 2 har lånt romaskiner og utstyr med hjem og 
trener bra. Tom har tett kommunikasjon med dem på messenger og gir 
treningsprogram hver dag. Rosjefen og Tom prøver å holde motivasjonen 
og treningsinnsatsen opp via messenger og FB. Meget bra testuke 11. 
Utfordrende med gr 3 – enige om at rosjefen kontakter dem og at Elias 
følger de tettere opp med motivasjon og treningsprogram.                              
d).Kasserer                                                                                                       
e) Sekretær.  Ikke tilstede                                                                                 
f)  Nestleder.                                                                                                     
g) Leder.                                                             

  

  Neste styremøtet mandag 27.april 2020 kl 18:00. Ref Beate31.03.20   

 

 

 

 


