Møteprotokoll
Styremøte
Dato: 02.12.16
Sted: Møterom 2 minutter
Tid: 16:00 – 18:00

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

Sak

70/16
71/16
72/16
73/16
74/16
75/16
76/16
77/16
78/16

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatsaker
Orienteringer
Informasjon fra sportslig leder om timeplanen våren 2017
Fremtiden til apparatturn i Arendals turnforening
Søknad om støtte til forbundsdommerkurs
Eventuelt

I

x
x
x

Navn:

Funksjon:

Christina Ødegård
Frankie Grosvold
Vanja Haltorp
Anne B. Christiansen
Caroline Grønvik Gullhav
Mohammed Chokontana

Styreleder
Nestleder
Personalansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Funksjon:
Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn:

Møtte for:

B
x
x
x
x

x
x
x
x

Faste medlemmer som møtte:

Navn:
Lennart Tønnesen

D

x
x
x

Andre som møtte:
Navn:

Funksjon:

Lin Knutsen

Regnskap

Sak 70/16 – Godkjenning av innkalling:
Innkalling godkjent
Sak 71/16 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Agenda godkjent.
Sak 72/16 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte:
Protokollen vedtas slik den foreligger
Sak 73/16 – Referatsaker
Avtale om trening på Atletica for lisensierte trenere, Invitasjon GymX Yoga kurs, Datoer for Gymlek mini 2017, Oslo
Christmas kupp, Referat Høstmøte, bekreftelse på søknad om utstyrsmidler, klubben i mitt hjerte 2016, Unguke på
landsturnstevne 2017 i Haugesund.
Sak 74/16 – Orienteringer
Orientering fra møte med foreldrelaget utgikk som følge av tidsmangel.
Sak 75/16 – Informasjon fra sportslig leder om timeplan våren 2017
Sportslig leder informerte styret om utfordringen fremover med å få plass til den store pågangen vi har av gymnaster, og
hvordan en ser at en kan løse disse utfordringene fremover.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Sak 76/16 – Fremtiden til apparatturn i Arendals turnforening
Styreleders fremlegg:
Arendals turnforening fastholder tidligere vedtak om at det er breddepartiene, troppsgymnastikk og powertumbling som skal
være klubbens hovedsatsningsområde.
Det settes ikke opp egne ekstratreninger for apparatturnerne, da dette vil gå på bekostning av klubbens tilbud til andre
grupper.
Behandling i styremøte den 02.12.16
Det ble fremmet følgende fellesforslag som ett tillegg til styreleders fremlegg:
Dersom det skal settes opp ekstra partier innen apparatturn, skal partiene settes opp til selvkost, og i samarbeid med
sportslig leder. Oppsatte partier må ikke gå på bekostning av andre partier, og kan kun settes opp når det er ledige
tidspunkter i hallen.
Votering:
Styreleders fremlegg med fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arendals turnforening fastholder tidligere vedtak om at det er breddepartiene, troppsgymnastikk og powertumbling som skal
være klubbens hovedsatsningsområde.

Det settes ikke opp egne ekstratreninger for apparatturnerne, da dette vil gå på bekostning av klubbens tilbud til andre
grupper. Dersom det skal settes opp ekstra partier innen apparatturn, skal partiene settes opp til selvkost, og i samarbeid
med sportslig leder. Oppsatte partier må ikke gå på bekostning av andre partier, og kan kun settes opp når det er ledige
tidspunkter i hallen.
Sak 77/16 – Søknad om støtte til forbundsdommerkurs 2017
Styreleders fremlegg:
Arendals turnforening dekker deltakeravgift, hotell, reise t/r og diett dersom ikke mat er inkludert i oppholdet.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arendals turnforening dekker deltakeravgift, hotell, reise t/r og diett dersom ikke mat er inkludert i oppholdet.
78/16 – Eventuelt
Lin: Styret må peke ut en som er barneidrettsansvarlig.
Frankie: informerte om status klubbrom, han arbeider videre med saken.
Christina: Styret trenger en sponsoransvarlig, Mohammed sa seg villig til å påta seg oppgaven.
Christina: Det er planlagt trenerkick-off 7 januar. Hvem tar tak i dette?
Christina: Betaling juleshow: Hvilken pris skal vi ta for inngangsbilletten. Arendal kommune har mye levekårsproblematikk.
Det er viktig å ikke ta for høye priser på arrangementer slik at enkelte familier utelukkes. Det ble enighet om å ta samme pris
i år som i fjor, men at det er viktig å vurdere prisnivået til neste år.
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