Protokoll styremøte
Tid: Onsdag 10.september 2018
klokkeslett: 18:00-20:00
Møterom: 2 Minutter
Faste medlemmer som møtte:
Navn:

Funksjon:

Anne B. Christiansen
Birgit Byklum Bjerke
Petter Johnsen
Yngve Stiansen

Nestleder
Styremedlem
Styreleder
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn:

Funksjon:

Caroline Grønvik Gullhav
Mohammed Chkontana

Styremedlem
Styremedlem

Varamedlemmer som ikke møtte:
Navn:

Møtte for:

Vanja Haltorp

Andre som møtte:
Navn:

Funksjon:

Hilde Tønnesen

Daglig Leder

Saker fra styremøte 15.08.2018.
Sakene ble diskutert i møtet 15.08.2018, men behandlet først i styremøte 10.09.2018 med unntak av sak 60/18 som ble
besluttet pr epost.
Sak 53/18 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte
Godkjent
Sak 54/18 – Referatsaker/postliste
Ingen saker
Sak 55/18 – Orienteringer
Daglig leders orientering til styre
-

Status høst planlegging/Partier/Påmeldinger/Treningsavgifter:
Gjennomgang av Økonomi 1. halvår

Anbefaler alle styremedlemmer å gå gjennom regnskapet. Pr i dag er det et lite negativt resultat, men det jobbes for at vi kan
gå i et lite pluss.
-

Høstcamp første helg av høstferien for breddepartier
Foreldremøter høst 2018
Apparatturn, åpent parti
Treningsavgifter

Sak 56/18 – Terminliste (Anne)
Orientering.
Alle arrangementer, møter og kurs må inn i terminlisten. Alle sender til Anne.
Sak 57/18 – Atletica - utbytte muligheter for trening/medlemskap (Hilde)
Styret besluttet at ansatte trenere får dekket trening på Atletica. (Jonas, Annette, Knut)
Styret søker A-kort for at Seniorer kan trene gratis på Atletica. Søker til kretsen
Sak 58/18 – Foreldreutvalget/dekking av gymnaster (Hilde)
Følgende ble vedtatt:
•
•
•

Anne og Petter innkaller til møte med representanter fra foreldrelaget
Troppsavgift dekkes av styret. Medlemsavgift kan søkes støtte til.
Det må settes av en pott til støtte i budsjettet

Sak 59/18 – Reiseregler (Hilde)
Skriv fra Hilde som vedlegg,
Vedtatt
Sak 60/18 – Inntekteskapende arrangememter (Birgit)
Orientering og diskusjon
•
•
•
•
•
•

Sommer og jul: ha et kakelotteri.
Hva med blomsterlotteri?
Selger Julegleder til jul?
Tulipaner til farsdag/morsdag
Arrangementer bør koste 50 kr for barn og 100 kr for voksne. 200 kr for en familie.
Tombola/lykkehjul

Sak 60/18 – Eventuelt
Søknad om innkjøp/betaling av to stk kokeplater
Foreldrelaget søker om at ATF kan dekke innkjøp av to stk kokeplater, se bilag 1 og 2. Beløpet er 300kr+500 kr. Totalt 800
kr.
Forslag til vedtak:
ATF dekker beløpet på 800kr for innkjøp av 2 stk kokeplater. Kokeplatene plasseres i lageret og merkes med ATF.

Vedtak besluttet i mail 21-22 august 2018
ATF dekker beløpet på 800kr for innkjøp av 2 stk kokeplater. Kokeplatene plasseres i lagere og merkes med ATF.

Sak 61/18 – Saker til neste styremøte

Nytt styremøte 10.09.2018

Sak 62/18 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte
Gått gjennom møtereferat fra forrige gang
Saker som skal opp i styremøte må ha utfyllende bakgrunn/forklaring slik at behandling går fortere og styremedlemmer er
bedre forberedt til møtet.
Sak 63/18 – Referatsaker/postliste
Sak 64/18 – Orienteringer
Daglig leders orientering til styre
Sak 65/18 – Terminliste (Anne)
Inngår i sak 56/18
Sak 66/18 – Atletica - utbytte muligheter for trening/medlemskap (Hilde)
Inngår i sak 57/18
Sak 67/18 – Foreldreutvalget/dekking av gymnaster (Hilde)
Inngår i sak 58/18
Sak 68/18 – Reiseregler (Hilde)
Inngår i sak 59/18
Sak 69/18 – Inntekteskapende arrangememter (Birgit)
Inngår i sak 60/18
Sak 70/18 – Prising av arrangementer/samlinger
Bakgrunn:
VI har ikke i dag en mal for hvordan vi priser arrangementer og treningsamlinger i regi av ATF. Det forslås derfor an mal som
vi kan ha som utgangspunkt.
Vurdering:
Ved åpne arrangementer slik som rekrutt samlinger og lignenede forslås det å sette pris til 50 kr per treningstime per
gymnast. Eventuelle innkjøpte varer (T-skjortere/drikkeflasker+++) kommer i tillegg. Dersom lunch inngår forslås det 50 kr
ekstra, og middag med 100 ekstra.

Dette forslås som en mal, og kan fravikes når dette er hensiktsmessig.
Vedtak:
Ved arrangementer der vi benytter egne trenere benyttes 50 kr/timen pr gymnast som et utgangspunkt.
Sak 71/18 – Søknader om støtte
Bakgrunn:
Nye drakter til Junior jenter.
Nye drakter til Apparatturn jenter.
Vedtak:
Støtte til nye drakter for Apparatturn jenter innvilges med kr 5144.
Styret ønsker å støtte innkjøp av nye drakter til Junior jenter, men søknaden må inneholde priser og budsjett før vedtak.
Sak 72/18 – Eventuelt

Sak 73/18 – Saker til neste styremøte
-

Søknad om støtte til turndrakter Junior jenter

