
Referat fra styremøte i Jevnaker BTK 
Tid og sted: Tirsdag 24.mai 2022 kl 17:30-20:30 Einebærveien 1, 3520 Jevnaker 
Deltakere: Lene, Thomas, Leif Harald, Yngve og Håvard. 
 

1. Saker til behandling 
 
1. Seongutmerkelser 2021/2022 

• Det ble diskutert litt rundt potensielle kandidater til de ulike utmerkelsene. 
• Utmerkelsene vil bli bestemt i et nytt styremøte 7.juni 

 
2. Sesongavslutning fredag 10.juni 

• Thomas vil være ansvarlig for utdeling av utmerkelser 
• Lene vil stå for enkel servering 
• Gavekort på 500 kr til vinnere av klubbranking 

 
3. Maling av tilbygg og portvegger i sommer 

• Rundt 10 år siden sist 
• Ca 70m2 treverk og 80m2 mur skal males 
• Sette av 2 ettermiddager 
• Male treverk og mur i samme farge 
• Thomas har kjøpt inn maling med tilbehør.  
• Vaktmester kunngjør utførelsesdato(er) i samarbeid med Thomas 

 
4. Mottak og montering av nye bord 

• 6 av 8 bord er montert 
• Gjenstår å selge 3 av de 5 bordene vi hadde igjen. 
• Thomas har sendt sluttrapport til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 

 
5. Treningstider 2022/2023 

• Jonas vil konsentrere seg om onsdagstreningene neste sesong. 
• Olof har tilbudt seg å være trener. Vil kunne støtte seg på Terje og Yngve. Lene og 

Håvard tar en nærmere prat med Olof. 
• Eksisterende treningstider beholdes. 
• Klubbrankingkveldene vurderes flyttet til en annen dag enn fredag. 

 
6. Klubbmesterskap 2023. Fastsettelse av dato og klasser 

• Klubbmesterskap en gang til våren 2023 
• Litt diskusjon rundt hvorvidt det skal være fritt eller ikke hvilke klasser en er med i 

(ingen konklusjon). Kan også vurdere om en skal kunne delta i flere klasser og ha 2 
dager. 

• Vinnere av de yngre klassene bør få pokal. 
 
7. Seriespill 2022/23. 

• Yngve orienterte 



o 1.lag eliteserie. Olof Gøtestam 
o 2.lag 3.divisjon. Leif Th. Jensen 
o 3.lag 4.divisjon. Tommy 
o 4.lag 4 divisjon. Håvard 
o 5.lag 5.divisjon. Lene 

• Thomas melder på de siste 3 lagene. 
• Håvard sender søknad om innleie fra Geilo BTK for sitt lag. 
• Farzad MIrzai ønsker å spille serie. Flere? 

 
8. Valgkomiteens arbeid til nå 

• Yngve orienterte 
• Har sondert, men ingen har fått skriftlig henvendelse enda. 
• Er ikke holdt møte i komiteen enda. 

 

2. Innkomne forslag (punkt 9 på agenda) 
 
Forslag 1 Forslag til turneringsleder 

• Styret er positive til dette, og det vil utarbeides klare retningslinjer som må godtas av 
turneringsleder. 

• Dersom foreslått turneringsleder godtar retningslinjene, vil han velges som 
turneringsleder for sesongen 2022/2023. 

• Det ble bestemt å sende inn ønske om 1 approbert rekruttrankingstevne og 1 
approbert åpent stevne for sesongen 2022/2023. 

• Da det er mye som skal organiseres i forbindelse med approberte turneringer, så bør 
det være et team på to ansvarlige. 

• Andre uoffisielle turneringer er også aktuelle for neste sesong, men må avklares med 
ledelse/styret på forhånd. 

 
Forslag 2 Felles medlemsmøte 

• Styret ser ikke behov for et medlemsmøte med det første. 
• En del av punktene som ble foreslått som tema til et slik medlemsmøte vil bli avklart i 

forbindelse med valg av turneringsleder og nytt treningsopplegg for neste sesong. 
 
Forslag 3 Støtte til NM-yngre deltagere 

• Forslag om 1000 kr i støtte per deltager ble vedtatt. 
• Styret ser det som positivt at Jevnaker BTK er representert i stort mesterskap som 

NM. 
 

Hole, torsdag 26. mai 2022 

v/Håvard Sataøen (referent)  

 


