Møteprotokoll
Styremøte
Dato: 02.09.16
Sted: Møterom Innkast
Tid: 16:00 – 18:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn:

Funksjon:

Christina Ødegård
Vanja Haltorp
Anne B. Christiansen
Caroline Grønvik Gullhav
Marte B. Fossestøl

Styreleder
Personalansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn:
Lennart Tønnesen
Frankie Grosvold

Funksjon:

Styremedlem
Nestleder

Varamedlemmer som møtte:
Navn:

Møtte for:

Andre som møtte:
Navn:

Funksjon:

Lin Knutsen

Regnskap

Sak 49/16 - Merknader til innkalling:
Ingen
Sak 50/16 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Agenda godkjent.
Det ble spilt inn 4 saker på eventuelt.

Saksliste:
I = Til styrets informasjon
D = Til diskusjon i styret. De viktigeste innspillene bør protokollføres
B = Til beslutning i styre

Sak 51/16 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte:
Protokollen vedtas slik den foreligger
Sak 52/16 – Referatsaker
Sak 53/16 – Orienteringer fra Styreleder
Inngåelse av kontrakt med CHOPAR for nettbutikk
Møte med fylkeskommune og Arendal kommune vedrørende Sam Eydes bruk av turnhallen
Orienteringer fra regnskap:

Det ble foretatt en gjennomgang av klubbens økonomi. Det er ett overforbruk på lønns- og reisebudsjettet. En må
derfor være restriktive med ekstra utbetalinger ut året.
Sak 40/16 – Organisasjonsstruktur for Arendals Turnforening
Styreleders fremlegg:
Organisasjonsstrukturen vedtas.
Følgende fra styret får i oppgave å implementere strukturen i organisasjonen
1.
2.
3.
Behandling i styret den 02.09.16
Følgende fra styret får i oppgave å implementere strukturen i organisasjonen
1. Frankie Grosvold
2. Mohammed Chkontana
3. Caroline Grønvik Gullhav
Det kom inn forslag til følgende endring på organisasjonskart:

Votering:
Enstemmig vedtatt med de endringer som ble tatt i møtet.

Vedtak:
Organisasjonsstrukturen vedtas med de endringer som er foretatt i møtet.
Følgende fra styret får i oppgave å implementere strukturen i organisasjonen
1. Frankie Grosvold
2. Mohammed Chkontana
3. Caroline Grønvik Gullhav
Det kom inn forslag til følgende endring på organisasjonskart:

Votering:
Enstemmig vedtatt med de endringer som ble tatt i møtet.

Sak 53/16 – Profilering av verdier i Arendals turnforening
Styreleders fremlegg:
Saken ble fremlagt uten innstilling.
Behandling i styret den 02.09.16
Forslag til vedtak fra Vanja Haltorp:
Verdiene sendes ut til alle medlemmene på mail, sammen med organisasjonsstruktur, foreldrevettregler og regler mot
mobbing.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Verdiene sendes ut til alle medlemmene på mail, sammen med organisasjonsstruktur, foreldrevettregler og regler mot
mobbing.
Sak 41/16 – Medlemskontingent og treningsavgift for trenere, styremedlemmer og barn av trenere og
styremedlemmer
Styreleders fremlegg:
Følgende forslag ble fremlagt til drøfting:
ATF ønsker en enkel rutine uten for mange særtilfeller. Det er åpent for å sende søknad til styret i enkeltsaker.
Styremedlemmer, komitémedlemmer og trenere bør ikke ha utgifter med deres frivillige arbeid. Tabellen under gjelder for de
som trener selv. For medlemmer at styret og komitéer bør medlemskontingenten reduseres/bortfalle.
Det deles opp i fire kategorier ut fra om rollen/stillingen er betale eller ikke.
1. Betalte trenere
2. Ubetalte trenere
3. Betalte styremedlemmer og komitémedlemmer
4. Ubetalte styremedlemmer og komitémedlemmer
Alternativ 1 – vanlig praksis (?)
For Egne barn
For seg selv
Kategori
Medlemsavgift
Treningsavgift
Medlemsavgift
Treningsavgift
1
Full avgift
Full avgift
Full avgift
Ingen
2
Full avgift
Full avgift
Full avgift
Ingen
3
Full avgift
Full avgift
Full avgift
Ingen
4
Full avgift
Full avgift
Full avgift
Ingen
NB – det er i noen tilfeller der aktuell treningsavgift er større enn utbetalt lønn. Det vanlige her er da at det som er mest
fordelaktig for ATF velges
Alternativ 2 – redusert
Kategori
1
2
3
4

For Egne barn
Medlemsavgift
Treningsavgift
Full avgift
Redusert
Full avgift
Redusert
Full avgift
Redusert
Full avgift
Redusert

Behandling i styret den 02.09.16

Medlemsavgift
Redusert avgift
Redusert avgift
Redusert avgift
Redusert avgift

For seg selv
Treningsavgift
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Følgende fellesforslag ble fremsatt:
ATF har som prinsipp at alle trenere får lønn, og må derfor betale medlemskontingent og treningsavgift for sine barn og seg
selv. Ved spesielle tilfeller kan styret godkjenne andre ordninger.
Styremedlemmer betaler medlemskontingent, men ikke treningsavgift for sine barn og seg selv.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
ATF har som prinsipp at alle trenere får lønn, og må derfor betale medlemskontingent og treningsavgift for sine barn og seg
selv. Ved spesielle tilfeller kan styret godkjenne andre ordninger.
Styremedlemmer betaler medlemskontingent, men ikke treningsavgift for sine barn og seg selv.
Sak 44/16 – Basistreing Aust-Agder idrettskrets
Styreleders fremlegg:
Turnhallen lånes ikke ut til Aust-Agder idrettskrets eller andre utenfor klubben.
Behandling:
Det ble fremlagt forslag til avtale fra sportslig leder om at kretsen kan bruke deler av turnhallen hver onsdag kl 20:00-21:00
frem til 31.12.16. De har tillatelse til å bruke det lille frittstående gulvet bak speilet, det store frittstående gulv og apparatturn
apparater så sant ingen andre bruker det og løse skumapparater. Ingen andre apparater kan benyttes uten avtale med
sportslig leder. AAIK må være forberedt på å ikke kunne bruke hallen dersom ATF har egne arrangementer. AAIK forplikter
seg til å ha instruktører som til enhver tid har rett kompetanse. AAIK er erstatningspliktig for eventuelle ødeleggelser.
Vedtak:
AAIK kan låne hallen under forutsetning av at de undertegner fremlagt forslag til kontrakt fra sportslig leder.
Sak 54/16 - Eventuelt
Sportslig leder:
Spørsmål til styret om Arendals turnforening ønsker å være sponsor/samarbeidspartner for landslagene i TeamGym. Det
fremmes forslag om at ATF kan tilby følgende:
-Gratis treningstider(vi betaler ikke noe når det er i regi av Arendal), men skal fortsatt ha en andel av de pengene som gis til
den arrangerende forening.
- Gratis overnatting
- Bistand i forhold til avholdte samlinger/kurs i regi av landslaget
Vedtak:
Styret kan godkjenne at Arendals turnforening tilbyr landslaget gratis treningstider under forutsetning av at det ikke går
utover oppsatte treninger i hallen.
Lennart Tønnesen:
Kjøp av frittstående teppe RG ca. kr 12 000 + frakt kr 1500
Vedtak:
Det gis tillatelse til innkjøp av ett brukt RG-teppe. Kostnaden fordeles mellom Gymlek mini og Sportslig leder sitt budsjett.
Mulighet for drop-inn på X-masters

Vedtak:
Det gis ikke mulighet til drop-inn på X-masters da ordningen vil bli krevende å administrere.
Styreleder:
Det har kommet en henvendelse fra Arild Pfaff om at apparatturn gutter og jenter ønsker ett møte.
Vedtak:
Apparatturn gutter og jenter vil bli invitert inn i neste styremøte.

Arendal 02.09.16

Christina Ødegård

Caroline Grønvik Gullhav

Vanja Haltorp

Anne. B. Christiansen

Marte B. Fossestøl

