
Referat skypemøte 07.04.2020 

 

Til stede:  

Tore Kallevåg, Cato Esperø, Leif Kåre Natterøy, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Bente 

Steinsbø (i første halvdel), Arne Falk, Liv Tori Selle, Ann Helen Nesse Sætre, Jovana 

Babanic 

Tema: Skal klubben tillate organisert fotballaktivitet etter retningslinjer fra NFF? 

Viktige debattpunkter/konklusjoner:  

- NFF har kommet med anbefalinger, men klubben må bestemme om den er i stand til å 

organisere aktivitet på en forsvarlig måte. 

- Retningslinjene ser greie ut på papir, men må testes på bane. 

- Informasjon ut til foreldre og medlemmer må være tydelig og presis. 

- Trening skal være frivillig, hver enkel må bestemme for seg om de faktisk kan/ønsker 

å bli med. De som er/har noen i risikogruppa skal ikke være med.  

- Selv om fotballgruppa er ivrig å sette i gang, må man ikke senke skuldrene og tillate 

stor aktivitet uten grundig plan og tiltak.  

- I første omgang skal vurderes aktivitet kun i ungdoms-, junior- og senioravdeling.  

- Gjennom påske skal retningslinjene testes på ett lag, trenere og foreldre. Ift til 

resultatene, skal det videre bestemmes om klubben klarer å ha organisert aktivitet og 

samtidig iverksette smitteverntiltak.  

- Bømlo-nytt skal kontaktes slik at gjennomføringsplan blir publisert og tilgjengelig for 

hele Bømlo – hvis testen blir vellykket.  

- ADM kartlegger tilgjengelige trenere i mellomtida og skal etter hvert lage timeplan i 

samarbeid med SU (hvis testen er vellykket). 

 

Vedtak: 

Informasjon ut: 

Banen er fortsatt stengt, men BIL jobber nå med planer for å starte opp aktivitet igjen så snart 

som mulig. Gjennom påsken vil BIL teste ut FHI og NFF sine retningslinjer på et lag og 

trenere og foreldre. Læring fra dette arbeidet vil danne grunnlaget for planene videre. 

Neste fase: 

Kontakte Bømlo kommune og lokal smittevernlege. 

Informere Bømlo Nytt om planer videre i forhold til innrullering av planer. 

Gå gjennom planer og hvilke lag vi skal sette i virksomhet først 

Vurdere andre idretter. 


