Protokoll styremøte
Tid: Onsdag 10. April 2019
klokkeslett: 17.30-20:00
Møterom: Bøtte
Faste medlemmer som møtte:
Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Caroline Grønvik Gullhav, Kjerstin Andresen, Jan Myrslo-Kønig, Finn Tjomstøl, Anne
Bjørkenes Christiansen.
Faste medlemmer som ikke møtte:
Mohammed Chkontana og Bente Marie Olsen

Sak 52/19 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte
Eventuelt saker:
-

Oppdatering Silkeborg
Oppdatering klutsalg og turnskole
Bank

Sak 53/18 – Referatsaker/postliste
Ingen saker
Sak 54/19 – Ny hall
Petter informerer om den nye hallen som skal bygges. Vi vet ikke om ATF skal bli der de er eller om ATF skal inn i ny hall.
Det blir i hvert fall ikke en kombinert hall/svømmehall. Det foreligger flere alternativer, men ingen avgjørelser. Vi avventer og
ser hva som skjer. Vi vil komme med så tidlig som mulig i prosessen. Fra styret er det mest naturlig at Petter, Finn og Yngve
stiller på fremtidige møter.

Sak 55/19 – Kursing av trenere
Caroline informerer. Caroline vil informere trenerne hva vi dekker og forutsetninger. Sikringskurs til trampett og tumbling bør
være åpent. Andre bør søkes styret om.

Caroline ser på kurs fra høsten av og tar en vurdering på hvilke kurs vi bør sende utøvere på og hvor mange vi bør sende. Vi
bør gi mer info ift transport og evt overnatting, og være behjelpelige med dette. På møtet med trenerne ved sesongstart vil
dette bli et tema.
Arendal har per i dag ingen dommere i apparatturn. Jan skal undersøke med kretsen ved Anne-Kristin Sollid hva som skal til
for å få noen utdannet.
Sak 56/19 – Masterstreninger på onsdager - organisering
På hjemmesiden er det oppsatt to treninger med kun en trener. Det er blitt ganske ”vilt” og det stilles spørsmålstegn ved hva
som er på agendaen. Dette blir gjort lite med det nå siden det kun er 14 dager igjen av sesongen. Fra høsten av vil dette
selvsagt bli rettet opp i.
Sak 57/19 – søknad om nasjonale konkurranse
Utlysning av to nasjonale konkurranser.
-

NM teamgym junior 28. - 29.11.2020
NM nasjonale klasser teamgym rekrutt 25.april 2020
Konkurranser for 6-10 åringer.
Jan og Kjerstin er på saken. Søknadsfrist mandag 10.juni 2019.

Sak 58/19 – Eventuelt
Oppdatering Silkeborg: Få som er påmeldt. Totalt 31 utøvere. Ferje og buss er bestilt.
Treningsleir apparatturn i Mandal 4.-5.mai. 16 utøvere fra Arendal. Veldig stor suksess.
Salg av kluter: Alt er i rute
Turnskole: Per i dag 54 påmeldte. Turnskolen gjennomføres og det blir en god markedsføring for oss.
Oppdatering spons / Bank:
Vært i kontakt med Frode i Sparebanken Sør. To muligheter:
1.
2.

Hovedsponsor
Spesielle saker/konkurranser

Har tatt kontakt med Sparekassa. Det er ikke noe juridisk problem å knytte oss til dem. Finn og Annette jobber videre med
saken.
Annet:




Nå jobbes det med kleskontainere til å ha utenfor hallen.
Petter jobber opp mot forsikring.
Annette og Finn begynner å jobbe med sponsorvegg etter at de er ferdige med bank-saken.

Sommeravslutning: Petter snakker med Knut og Annette for å arrangere sommeravslutning. De må finne passende dato og
arrangement. Høre med Lin hva det kostet i fjor.
KM/KS: Arendal stilte ikke med konkurranseutøvere. Dette ble diskutert på Kretsting. Enige om at lokale arrangementer må
legges strategisk ift nasjonale konkurranser.
Teamgym-gutter: Det er ønsker fra guttene at de kan være med på flere konkurranser. Styret tar saken opp med Patrick og
ønsker et vedtak på at ATF skal stille i mix når det er mulig.

Neste styremøte 26.6.2019, kl 18-20

