
Styremøte i Brønnøysund idrettslag 
Tid: Torsdag 12. mars - fredag 13. mars 2020 
Sted: Gjennomført per mail 
 
Deltakere pr mail: 
Elin Olsen (håndball), Leif Morten Slotvik (fotball), Audhild Bang Rande (Idrettsskolen), Odd Steinar 
Arntzen (Goldboys), Unn Hestvik (Friidrett), Matti Riesto (svømming), Marianne Stokka Dalheim 
(dameturn), Solveig Lomsdal (BIFF), Ken-Robin Utvik (badminton), Hanne Reppen (triatlon), Andreas 
Mortensen (brett og hjul), Katrine Kvitvær (styrkeløft), Siri Ann Pettersen, Arne Robert Hartvigsen, 
Aina Melstein, Ole Stian Solsem og Espen Slotvik 
 
Referent: 
Unn Hestvik 
 
Saksliste:                                                             
1. Utsettelse av Årsmøtet 

 
Sak 1: Utsettelse av Årsmøtet 
Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet 
at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. 
Det er styret i idrettslaget som må fatte beslutning om å utsette årsmøtet. Det treffes som et 
ordinært styrevedtak. Styremøter kan avholdes skriftlig eller per telefon. Det er derfor ikke 
nødvendig med et fysisk styremøte. Styret kan vurdere om det i beslutningen skal settes en ny dato 
for nytt årsmøte, eller om det skal utsettes inntil videre og heller bestemme en dato på et senere 
tidspunkt. Styret må vurdere hvilke ev. konsekvenser det vil få for idrettslaget å utsette årsmøtet, om 
det f.eks. er beslutninger årsmøtet må ta raskt og som ikke kan vente 
 
I denne forbindelse sendte hodelagets leder, Aina Melstein, ut mail til styret 12. mars 2020, hvor hun 
ba om tilslutning til å utsette årsmøte og bestemme nytt tidspunkt på et senere tidspunkt. Styret fikk 
frist til fredag 13. mars 2020 kl. 12 om å komme med tilbakemelding på om møtet burde 
gjennomføres. Leders vurdering var at det ikke er noen beslutninger som må gjøres innen 21.mars. 
 
Det kom ingen tilbakemeldinger fra styretsmedlemmer om at Årsmøtet burde gjennomføres 17. 
mars 2020.  
 
Styret ga sin tilslutning til at Årsmøtet utsettes og bestemmer nytt tidspunkt ved en senere 
anledning.  


