Møteprotokoll
Styremøte
Dato: 17.01.17
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

1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatsaker
Orienteringer
Fremtiden til apparatturn i Arendals turnforening – oppfølging av vedtak 76/16
Tumbelingcamp i mai
Feriepenger og sykepenger – hva har de ansatte krav på

x
x

Faste medlemmer som møtte:
Navn:

Funksjon:

Christina Ødegård
Mohammed Ali Chkontana
Vanja Haltorp
(fra 1830 ->)
Anne B. Christiansen
Caroline Grønvik Gullhav
Marte Fossestøl
Petter Johnsen
Yngve Stiansen (gikk før sak 9/18 eventuelt)

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn:

Funksjon:

Varamedlemmer som møtte:
Navn:
Lennart Tønnesen

Møtte for:
Yngve Stiansen fra sak 9/18 eventuelt

Andre som møtte:
Navn:

Funksjon:

Hilde Tønnesen

Daglig Leder

D
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x

x
x
x

Sak 1/18 – Godkjenning av innkalling:
Innkalling godkjent
Sak 2/18 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Agenda godkjent.
Sak 3/18 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte:
Protokollen vedtas slik den foreligger
Sak 4/18 – Referatsaker
Innkalling til kretsting, Kretsdommerkurs i Troppsgymnastikk, Tilskuddsordning barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn,
nytt reglement for troppsgymnastikk.
Diskusjon:
Styret i ATF må ha klare føringer på hvilke møter/samlinger etc som ATF bør være representert.
 Kretstinget bør prioriteres, 16-17 mars i Kristiansand. ATF bør stille med to representanter.
 Det vurderes å sende representanter til Forbundstinget i Bodø 27-29 april
Sak 5/18 – Orienteringer
Orientering og drøfting av sak vedrørende Sam Eydes bruk av turnhallen
Sak 6/18 – Fremtiden til apparatturn i Arendals turnforening
Bakgrunn:
I styremøte 30.09.16 kom representanter fra apparatturn og presenterte seg og sine ønsker fremover. I presentasjonen kom
det klart frem at en ønsker mer trening og at det settes opp alternative treninger til partiene. Det ble også bedt om at
apparatturn blir et satsningsområdet på linje med troppsgymnastikk og powertumbling. I styremøte 02.12.16 fattet styret
følgende vedtak: Arendals turnforening fastholder tidligere vedtak om at det er breddepartiene, troppsgymnastikk og
powertumbling som skal være klubbens hovedsatsningsområde. Det er nå en stund siden apparatturn har blitt evaluert, og
foreningen har nå kommet frem til ett veiskille der en må se på om dette er ett område som …
Vurdering:
Det er nå en stund siden apparatturn har blitt evaluert. Etter at styret fattet vedtaket i 2016 har det ikke vært noen tilvekst til
apparatturn. Det er derfor viktig at styret nå tar ett veivalg basert på plassbruk og ressursbruk. Apparatene tar stor plass og
det brukes mye trenerressurser på få gymnaster.
Daglig leder jobber for å få inn en hjelpetrener til Apparatturn jenter. Hilde kontakter gymnaster som står på venteliste på
andre partier og hører om apparatturn kan være aktuelt. Med ekstra trener vil kapasiteten på antall gymnaster øke. ATF
ønsker også å øke antall gymnaster på apparatturn gutter. Innen utgangen av 2018 må apparatturn være selvfinansierende.
Vedtak:
Apparaatturn videreføres. Det er ønskelig at partiene fylles opp med flere gymnaster og at treningstidene vurderes. Det er et
krav om at partiet blir selvfinansierende i løpet av 2018. Det ses på mulig samarbeid med andre klubber angående
trenerressurser.
Daglig leder har fullmakt til å starte åpne partier med nye gymnaster og nye hjelpetrenere/trenere

Sak 7/18 – Tumblingcamp i mai 2018
Bakgrunn:
Det ønskes å invitere til en tumblingcamp 10-13 mai 2018 med gjesteinstruktørene Lucie Colebeck og Kristof Willerton.
(Se vedlagt søknad).
Vurdering:
Styreleder er positiv til at det arrangeres en slik camp. Dersom det skal arrangeres en slik camp mener styreleder at det bør
søkes om underskuddsgaranti og at en forsøker å få campen til å bli mest mulig selvfinansierende.
Vedtak:
Arendals Turnforening arrangerer en tumblingcamp 10-13 mai. Campen skal forsøkes å arrangeres til selvkost. Det søkes
om underskudds garanti fra kommunen. Budsjett og planer fremlegges frem for godkjenning hos Daglig leder.
Sak 8/18 – Feriepenger og sykepenger – hva har de ansatte krav på
Bakgrunn:
En klubb er underlagt de samme regler som for arbeidsgivere på det alminnelige arbeidsmarkedet. All lovgivning som gjelder
ett ansettelsesforhold gjelder også for klubben. Frem til nå er det bare de faste ansatte som har hatt krav på sykepenger og
feriepenger. Spørsmålet styret nå må ta stilling til er om også de andre trenerne som ikke er fast ansatt har krav på dette.
Vurdering:
Det må foretas en separat vurdering for krav om sykepenger og feriepenger.
1. Feriepenger
For å ha rett til feriepenger må man ha vært ansatt og mottatt lønn fra arbeidsgiver foregående år. Det er ikke noe krav
om at du må ha vært ansatt en viss tid, eller hatt noen minimumsinntekt. Ferieloven skiller ikke mellom faste ansatte,
vikarer eller om du jobber full eller deltid. Det er viktig å merke seg at feriepenger ikke kommer i tillegg til årslønnen
som som står i arbeidskontrakten. Hele poenget med feriepenger at det skal kompensere for å dekke for lønnstapet
man har når man er borte fra jobb i forbindelse med ferien.
2.

Sykepenger
Er du ansatt som arbeidstaker for ett idrettslag har du krav på sykepenger etter folketrygdloven. Det er imidlertid ett
krav at man har vært ansatt i minimum 8 uker før en har opparbeidet seg retten til sykepenger. Videre er det krav om at
du må tape pensjonsgivende inntekt som følge av sykdommen, er medlem av folketrygden og at inntektsgrunnlaget for
sykepenger utgjør minst 50% av grunnbeløpet. Grunnbeløpet for 2018 er 93 634.

Vedtak:
På bakgrunn av fortolkning av gjeldende regelverk vil styreleder anbefale at det utarbeides feriepenger til alle som mottar
lønn fra Arendals Turnforening, med virkningstidpunkt fra 2018. Rett til sykepenger har man kun dersom inntektsgrunnlaget
er minimum 1,5 av til enhver tids gjeldende grunnbeløp (G).

9/18 - Eventuelt
1. Veggen
Bakgrunn:
Caroline fremla et ønske om at veggen skal opp igjen
Behandling:

Votering:
Antall stemmer for at veggen er nede: 6
Antall stemmer mot at veggen er nede: 2 (Caroline og Marte)
Vedtak:
Veggen forblir nede. Daglig leder skriver ned begrunnelsen for at veggen holdes nede
2.

#Metoo

Mottatt mail om #metoo fra Svein Lien via Marte Fossestøl. Alle leser gjennom og setter seg inn i saken
3. Familie-medlemsskap
Det er kommet en henvendelse angående sak fra årsmøet 2017 ang familiemedlemsskap. Det er tidligere sett på muligheten
for dette og konkludert at dette ikke er mulig. Det åpnes for å vurdere muligheten for søskenmoderasjon på treningsavgiften.
Dette tas opp som en sak høsten 2018 før budsjett for 2019 vedtas.
4. Høsten 2018
Høstens sesong må planlegges og det er derfor behov for å se på hvem som ønsker å fortsette og hvem som ikke ønsker
dette. Daglig leder videreformidler til trenerne. Fristen for å signalisere om man ønsker å fortsette i ATF settes til 15 februar.

Arendal 17.01.18

Christina Ødegård

Vanja Haltorp

Caroline Grønvik Gullhav

Anne. B. Christiansen

Petter Johnsen

Lennart Tønnesen (sak 9/18)

Yngve Stiansen

Mohammed Chokontana

