Møteprotokoll
Styremøte
Dato: 20.01.17
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

1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatsaker
Orienteringer
Utvidelse av stilling – Lin Knutsen
Budsjett 2017
Eventuelt

I

x
x

Navn:

Funksjon:

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

Styreleder
Nestleder
Personalansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Funksjon:

Varamedlemmer som møtte:
Navn:

Andre som møtte:

B
x
x
x

Faste medlemmer som møtte:

Navn:

D

Møtte for:

x
x
x
x

x
x
x

Navn:

Funksjon:

Lin Knutsen

Regnskap

Sak 1/17 – Godkjenning av innkalling:
Innkalling godkjent
Sak 2/17 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Agenda godkjent.
Sak 3/17 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte:
Protokollen vedtas slik den foreligger
Sak 4/17 – Referatsaker
Auksjon i regi av Bingo Sør, apparatturn ønsker møte med deler av styret, Henvendelse fra Henning Ottersen vedrørende
engasjement av Jacob Bie Hansen som landslagstrener for 2017 og 2018
Sak 5/17 – Orienteringer
Jacob Bie Hansen har fått tilbud om engasjement som landslagstrener for perioden 2017-2018.
Det inngås en midlertidig avtale med Athletica vedrørende trening. Det bør foretas en dialog mellom Athletica og ATF.
Det skal være ett møte mellom apparaturn, sportslig leder og representanter fra styret vedrørende opprettelse av ett nytt
parti den 22.01.17.
Sportslig leder ønsker å arrangere en stor trenersamling i august for egne og eksterne trenere. Det er ønskelig å invitere
trenere fra Danmark og Sverige som kan holde kurs en hel helg med ulike temaer. Det er ønskelig at dette blir en fast årlig
samling i regi av Arendals turnforening.
Sportslig leder ønsker å lage ett «galla-show» i forbindelse med 160 års jubileet.
Det skal foretas valg av nytt styre i 2017. Flere av medlemmene er på valg, og det er to som har valgt å trekke seg i løpet av
styreperioden. Da det ikke ble opprettet noen valgkomite på årsmøte i 2016, 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. Styreleder ser
for seg at de nye styremedlemmene får tildelt faste oppgaver. Blant de faste oppgavene en ser det er behov for at noen i
styret har ett overordnet ansvar for er arbeid med å få inn sponsorer og sende inn søknader på eksterne midler,
hovedansvar for arrangementer i samarbeid med arrangementskomiteen, og en hovedansvarlig for dugnader.
Sak 6/17 – Utvidelse av stilling – Administrativ leder Lin Knutsen
Styreleders fremlegg:
Lin Knutsen øker sin stilling fra 12.5% til 30% i løpet av 2017. Stillingen får betegnelsen administrativ leder. Stillingen økes
trinnvis, og økes fra 12.5% til 20% fra januar 2017 tom august 2017. Deretter økes den fra 20% til 30% fra september 2017.
Stillings økningen evalueres innen utløpet av 2017, og opphører dersom det lykkes å få på plass en daglig leder.
Behandling i styremøte den 20.01.17
Det ble fremmet følgende fellesforslag som ett tillegg til styreleders fremlegg:
Stillingsøkningen evalueres i 2. halvår 2017. Styret ønsker ikke å gjøre utvidelsen permanent, og utvidelsen er kun
midlertidig og gjeldende frem til 31.12.17.

Votering:
Styreleders fremlegg med fellesforslag til endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Lin Knutsen øker sin stilling fra 12.5% til 30% i løpet av 2017. Stillingen får betegnelsen administrativ leder. Stillingen økes
trinnvis, og økes fra 12.5% til 20% fra januar 2017 tom august 2017. Deretter økes den fra 20% til 30% fra september 2017.
Stillingsøkningen evalueres i 2. halvår 2017. Styret ønsker ikke å gjøre utvidelsen permanent, og utvidelsen er kun
midlertidig og gjeldende frem til 31.12.17.
Sak 7/17 – Forslag til budsjett 2017
Styreleders fremlegg:
Styret fremlegger forslag til budsjett for 2017 for årsmøtet til endelig avgjørelse.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret fremlegger forslag til budsjett for 2017 for årsmøtet til endelig avgjørelse.
78/16 – Eventuelt
Det tas et forberedende møte før årsmøte fredag den 3. mars for de som har mulighet kl. 16:00.
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