Møteprotokoll
Styremøte
Dato: 14.02.18
Sted: Møterom 2 minutter
Tid: 18:00 – 20:00

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

Saksnr.

Sak

I

D

B

8/18

Godkjenning av innkalling

x

9/18

Godkjenning av agenda og eventuelt saker

x

10/18

Godkjenning av referat fra forrige møte

x

11/18

Referatsaker/postliste

12/18

Orienteringer

x

x

13/18

Søknad om innkjøp av utstyr - RG

x

x

14/18

Årsmøte 2018

x

x

15/18

Eventuelt

x

x

x

Faste medlemmer som møtte:
Navn:

Funksjon:

Christina Ødegård
Vanja Haltorp
(fra 1830 ->)
Anne B. Christiansen (gikk før siste sakene)
Caroline Grønvik Gullhav

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Marte Fossestøl
Petter Johnsen
Mohammed Chkontana

Styremedlem
Styremedlem
Nestleder

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn:

Funksjon:

Yngve Stiansen

Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn:

Møtte for:

Andre som møtte:
Navn:

Funksjon:

Hilde Tønnesen

Daglig Leder

Sak 8/18 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
Sak 9/18 – Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Agenda godkjent.
Sak 10/18 – Godkjenning av referat fra forrige møte
Protokollen vedtas slik den foreligger. Mohammeds navn er skrevet feil i protokollen.

Sak 11/18 – Referatsaker/postliste
Påmelding innkalling kreisting, Salto-helg midler, beredskapsinstrukser, oppstarts midler paraturn, Apparatturn-pakke nr 1 er
søkt på.

Sak 12/18 – Orienteringer
Det skal foretas valg av nytt styre i 2018. Flere av medlemmene er på valg. Da det ikke ble opprettet noen valgkomite på
årsmøte i 2017, må styret forsøke å finne noen som kan stå for valget. Videre oppfordres alle til å spørre aktuelle kandidater.
Det er viktig å få engasjerte styremedlemmer, og at de som ønsker å sitte i styret prioriterer å komme på møter. Mye fravær

fra styremøtene gir lite kontinuitet i styrearbeidet. Styreleder ser for seg at de nye styremedlemmene får tildelt faste
oppgaver. Styreleder ønsker også at nestleder påtar seg mer administrative oppgaver enn tidligere og blant annet blir
ansvarlig for skriving av saker til styremøtene, samt skriver referat. Det vil også være en omfattende rekrutteringsprosess for
å gå godt kvalifiserte trenere til høsten 2018/våren 2019. I tillegg må en se på en ny struktur av foreningen, det er viktig at
enkeltpersoner i styret bistår daglig leder i dette arbeidet.

Sak 13/18 – Søknad om innkjøp av utstyr - RG
Bakgrunn:
RG har behov for mer profesjonelt utstyr og søker styret om innkjøp av følgende:
1. Rockeringer 10 stk, kr 250 pr. stk
2. Hoppetau 6 stk, ca. kr 200 pr. stk
3. Drakter til å delta på konkurranser med. Klubben har fått tilbud om å kjøpe 7 brukte drakter fra Sverige til RG for til
sammen kr 4 500. Vanlig pris på en slik brukt drakt i Norge er kr 1500 pr. stk.
Vurdering:
Arendal Turnforening har opprettet ett eget konkurranseparti. For å få best mulig forutsetninger for å kunne hevde seg i
toppen er det viktig at det blir trent med profesjonelt utstyr. For at alle skal ha mulighet til å delta er det en fordel at klubben
har noen drakter til utlån til gymnastene under konkurranser
Vedlegg:

Vedtak:
Søknaden innvilges. Beløpet trekkes fra innkjøp av utstyr i budsjettet.
Sak 14/18 – Årsmøte 2018
Fordeling av skriveoppgaver i forbindelse med årsmelding og gjennomgang av saker til årsmøte.

Sak 15/18 - Eventuelt

