
 
 

Protokoll styremøte Storhamar fotball 

Møtenr: 6/21  
4 

 
Til stede fra styret: 
 Thomas W. Olsen 
 Glenn Selvik  
 Stig Sæther  
 Marianne le Fèvre 
 Silje Utkilen  
 Nina Stokke Tronsrud 
Forfall:  
 Ole Anders Holstad Vestby (vara) 
Til stede fra administrasjonen:  
 Arild Johansen  
 Hans Petter Nyberg 
 Sindre Østebø Mæland (på sak 6) 
   
Tid: Tirsdag 01.06.21 kl. 18-20.30 
Sted:  Møtet ble avholdt på Teams 
 
 
1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.05.21 

Saksinformasjon 
 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.05.21, samt gjennomgang av liste for 

«Oppfølging av styrevedtak».  
 
Behandling 
 Nina har justert protokollen med riktig møtenr. Utover dette var det ikke kommentarer 

til protokollen fra møtet.  
 Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.  

  
Vedtak 
 Protokoll fra møtet 06.05.21 godkjennes  
 Listen «Oppfølging av styrevedtak» er oppdatert med nytt siden sist og nye frister. 

Ferdige saker er markert som ferdigstilt. Nye aktiviteter fra dette styremøtet overføres 
til listen.   

 
2. Sak til forbundstinget – VM i Qatar 2022 – spørsmål om evnt. boikott 

Saksinformasjon 
 På det ekstraordinære Forbundstinget 20.06.21 er det satt opp sak om eventuell 

boikott av VM i Qatar 2022. Storhamar fotball har 1 delegat på dette tinget og styret 
må ta stilling til Storhamar fotballs holdning til dette spørsmålet, og dermed hva valgt 
delegat skal stemme på vegne av Storhamar fotball.  

 Saken er redegjort for i saksfremlegg fra styreleder.  
 
Behandling 
 Styret drøftet saken. Styret var enige om at det ikke er noe grunnlag for styret å skulle 

gå i mot anbefalingene til utvalget.   
 



 
 

Vedtak 
 Styret vedtar at det ikke avholdes ekstraordinært årsmøte i klubben for å 

avgjøre spørsmålet om eventuell boikott av Qatar-VM. Denne beslutningen tas 
av styret.  

 Styret vedtar å si nei til boikott av Qatar-VM i tråd med anbefalingene fra det 
nedsatte utvalget, forbundsstyrets innstilling og Indre Østland fotballkrets 
vedtak om å stemme nei til boikott.   
 

 
3. Sak til forbundstinget – 2. divisjon kvinner – eventuell justering av 

divisjonsinndelingen  
Saksinformasjon 
 På det ekstraordinære Forbundstinget 20.06.21 er det satt opp sak om eventuell 

justering av divisjonsinndelingen for 2. divisjon kvinner. Storhamar fotball har 1 
delegat på dette tinget og styret må ta stilling til Storhamar fotballs holdning til dette 
spørsmålet, og dermed hva valgt delegat skal stemme på vegne av Storhamar fotball.  

 Sportslig utvalg har gjennomgått og behandlet forslaget og har redegjort for saken i 
saksfremlegg til styret.  

 
Behandling 
 Stig orienterte om bakgrunnen for forslaget og sportslig utvalgs holdning til å støtte 

dette. Trenerne på 2. div. laget er forespurt og gir også sin støtte til forslaget.    
 
Vedtak 
 Styret vedtar å si ja til fremlagte forslaget om å endre divisjonsinndelingen for 2. 

divisjon kvinner.  
 
4. Deltakelse på ekstraordinært forbundsting 20.06.21 

Saksinformasjon 
 Storhamar fotball kan stille med 1 representant på forbundstinget. Styret må avgjøre 

hvem som skal delta. 
 Styret må også ta stilling til de sakene som skal behandles av tinget.    
 
Behandling 
  
 
Vedtak 
 Styret vedtar at Glenn Selvik stiller som delegat for Storhamar fotball og avgir sin 

stemme i tråd med styrets vedtak i sak 2 og 3 i dette møtet.  
 

5. Orientering om status for nytt garderobebygg  
Saksinformasjon 
 Administrasjonen har startet et forberedende arbeid knyttet til eventuelt nytt 

garderobebygg. Arbeidet innebærer å se på mulighetene, hvordan det kan løses og 
hva det vil koste. I denne saken gir Arild en orientering om status så langt.   

 
Behandling 
 Arild orienterte om status i prosessen så langt. Styret ga tilbakemeldinger og innspill 

til prosessen. Styret er positive til det fremlagte og ser frem til å få forelagt en 
beslutningssak inkludert et totalt kostnadsbilde på et senere tidspunkt.   



 
 

Vedtak 
 Styret tar status for nytt garderobebygg til orientering.  
 

6. Koronaretningslinjer  
Saksinformasjon 
 Etter økt lokalt smittetrykk og strengere retningslinjer besluttet styret v/styre- og 

nestleder å stoppe all aktivitet til og med 31. mai. Basert på hvilke retningslinjer som 
vil være gjeldende fra 1. juni så må styret vedta oppdatert koronaprotokoll 

 
Behandling 
 Rett før styremøtets start så kom det ny melding fra kommunen om at de lokale 

retningslinjene oppheves og at man er tilbake til nasjonale retningslinjer gjeldende fra 
torsdag 03.06.21.  

 Sindre har oppdatert koronaprotokollen med siste status. Styret gikk gjennom 
protokollen. Styret er fornøyd med at det meste at rutiner og retningslinjer er på plass, 
samt at det løpende er gjort en god informasjonsjobb knyttet til stadige endringer i 
lokale og nasjonale retningslinjer.   

 
Vedtak 
 Styret vedtar fremlagt oppdaterte koronaprotokoll som gjeldende.  
 Styret ber administrasjonen om å følge opp at koronavettkurs gjennomføres i tråd 

med krav.  
 

7. Maxiturnering  
Saksinformasjon 
 Administrasjonen jobber med å se på ulike alternativer for gjennomføring av årets 

Maxi-turnering. Med usikkerhet knyttet til koronasituasjonen et det et spørsmål om 
hva man kan planlegge for og hva som er mulig å få til. I denne saken legges det opp 
til en orientering om status og en drøfting av mulighetene med styret.   

 
Behandling 
 Arild orienterte om administrasjonens tanker så langt. Styret drøftet saken og ga 

innspill.  
 Styret mener det er greit å konkludere allerede nå med at det legges opp til en 

turnering uten overnatting. Styret er også opptatt av at det settes en frist for å 
konkludere på løsning rundt 1. juli slik det blir nok tid til å planlegge selve 
gjennomføringen. Det er da bedre med en mer begrenset løsning som faktisk lar seg 
gjennomføre.  

 
Vedtak 
 Styret tar redegjørelsen om Maxiturneringen til orientering og ber administrasjonen 

om å ta med innspillene som fremkom i møtet videre inn i planleggingen.   
 

8. Åpen post 
 Saksliste til årsmøte i Storhamar Allianseidrettlag 8. juni ble gjennomgått 
 Nina deltok på årsmøte i Hamar Idrettsråd 20. mai. Styret godkjente via e-post at 

Nina representerte på dette møtet. Ingen spesielle saker på årsmøtet utover vedtak 
om innføring av fast fordelingsnøkkel mellom hodetilskudd (55%) og aktivitetstilskudd 
(45%).  

 Styret diskuterte muligheter for å få opprettet flere Spleis-aksjoner i regi av «Alle 
henda».  

 Det er behov for et styremøte til før ferien.    


