Møteprotokoll
Styremøte
Dato: 05.05.17,
Sted: Møterom 2. minutter
Tid: 17:00-18:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn:

Funksjon:

Christina Ødegård
Vanja Haltorp
Yngve Stiansen
Caroline Grønvik
Petter Johnsen
Anne B. Christiansen

Styreleder
Personalansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn:

Funksjon:

Marte B. Fossestøl
Mohammed Chkontana

Styremedlem
Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn:

Møtte for:

Andre som møtte:
Navn:

Sak 19/17 - Merknader til innkalling:
Ingen
Sak 20/17 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker
Agenda godkjent.
21/17 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Funksjon:

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

Sak

19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
2617

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av agenda og eventueltsaker
Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatsaker/postliste
Orienteringer
Gjennomføring av arrangementer
Forslag til oppsett av stillinger for 2017/2018
Eventuelt

I

D

B
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Sak 22/17 – Referatsaker og postliste
Utlysning arrangør Salto-helger, Tilbud fra idrettens Forsikringssenter, Mulighet til å melde inn kandidater til årets
idrettsgalla, Generalforsamling Atletica 11.05.17, Søknad om å arrangere nasjonalt mesterskap 2018
Sak 23/17 – Orienteringer
Orientering fra møte med Arendal KF og Sam Eyde Videregående skole.
Sak 24/17 – Gjennomføring av arrangementer
Styreleders fremlegg:
Ingen innstilling
Behandling i styret 05.04.17:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Det innkalles til ett møte med arrangementskomiteen for å sikre god oppfølging, informasjon, planlegging, logistikk og
oppgavefordeling i god tid før hvert arrangement.
Sak 25/17 –Forslag til oppsett av stillinger for 2017/18
Styreleders fremlegg:
Arendals Turnforening har følgende treneroppsett for 2017/18 som en prøveordning
1. Sportslig leder 100% (fast stilling)
2. Elite trener 100% (kontrakt)
3. Troppstrener 75% (kontrakt)
4. Breddetrener 50% (kontrakt)
Oppsettet evalueres våren 2018. Ordningen med egen stilling som elitetrener kan omgjøres til fast stilling etter
prøveperioden/evalueringen. Alle stillingene inkluderer overtid, forberedelser, deltakelse i stevner, konkurranser, samlinger
m.m. Videre er det en forutsetning av stillingene brukes fullt ut på en mest mulig hensiktsmessig og effektivt.

Personalansvarlig gis fullmakt til å inngå avtaler, og nærmere vilkår for stillingene. For øvrig gjelder vanlige vilkår i henhold til
norsk lov.
Behandling i styret 05.05.17, 06.05.17, 24.05.17 og 30.05.17
Saken har vært krevende og vært behandlet i flere særmøter i styret.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Arendals Turnforening har følgende treneroppsett for 2017/18 som en prøveordning
1. Sportslig leder 100% (fast stilling)
2. Elite trener 80% (kontrakt)
3. Troppstrener 65% (kontrakt)
4. Breddetrener 60% (kontrakt)
5. Daglig leder 40% administrativt/60% breddetrener(alternativt en 40-50% ren administrativ stilling)
Oppsettet evalueres våren 2018. Ordningen med egen stilling som elitetrener og daglig leder kan omgjøres til fast stilling
etter prøveperioden/evalueringen. Alle stillingene inkluderer overtid, forberedelser, deltakelse i stevner, konkurranser,
samlinger m.m. Videre er det en forutsetning av stillingene brukes fullt ut på en mest mulig hensiktsmessig og effektivt.
Personalansvarlig gis fullmakt til å inngå avtaler, og nærmere vilkår for stillingene. For øvrig gjelder vanlige vilkår i henhold til
norsk lov.
Sesongen forlenges med 1. uke i høstsemesteret og 3. uker i vårsemesteret.
Sak 26/17 – Eventuelt

Arendal 16.06.17

Christina Ødegård

Vanja Haltorp

Petter Johnsen

Caroline Grønvik

Anne. B. Christiansen

Yngve Stiansen

Marte B. Fossestøl

