Protokoll styremøte
Tid: Onsdag 23.10.2019 klokkeslett: 18.00-20.07
Møterom: 2 minutter
Faste medlemmer som møtte:
Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Caroline Grønvik Gullhav, Kjerstin Andresen, Finn Tjomstøl, Yngve Stiansen.
Varamedlemmer som møtte: Anne Bjørkenes Christiansen, Bente Marie Olsen
I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth
Faste medlemmer som ikke møtte: Mohammed Chkontana og Jan Myrslo-Kønig

Sak 73/19 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte
Godkjent
Sak 74/19 – Informasjon fra Sportslig leder/ Referatsaker/ Postliste
Informasjon fra Patrik:
Status fra SM, KS, KM helgen (inntekt foreningen)
Mange fornøyde barn og trenere. Generelt gikk det bra. Noen pokaler manglet. Det må sjekkes opp om hvor mange lag som
skal ha pokaler. Det var nok deltakermedaljer til alle.
Utfordring med tidsplan spesielt under junior-konkurranse søndagen. Det var mangel på dommere og det tok lang tid.
Dommerne som var tilstede gjorde en flott jobb. Treningstidene måtte enders flere ganger. Treningsplan og
konkurranseplan kan evt justeres sammen.
Minirekrutter fra Mandal var med på arrangementet. Dette viste seg å ikke være lov da disse tilhører annet fylke. Kretsen har
tatt opp denne saken.
Grovt estimert 80 000 kr i overskudd
For første gang er både juniorer og rekrutter satt opp med ansvar og vakter. Dette ble en positiv opplevelse, men vi ser at vi
må ha litt flere voksne som følger opp på de ulike vaktene.
Erfaring å ta med seg til senior NM:
• En ansvarlig person for trening/konkurranseoppsett gjennom dagen
• Speakeren informerer om treningstider og konkurranser
• Opprigg og nedrigg – noen må ha hovedansvar og dirigere!
• ØIF veggen bør opp til juleavslutningen og NM
• Trening og konk i NM må foregå på samme apparat. Det kan nok ikke kjøre trening på annet utstyr
• Tone Kroglund har sjekklister
• Neste arrangement må kaffe til trenere lages oppe.

•
•
•
•
•

Resultatservice – tropp.no
Tavler for å vise resultat
Port for å gå inn.
Selfievegg – godt opplyst vegg for å ta lagbilder. Her kan sponsorene være tydelig vist frem.
Vi må ha sponsormateriell og eller gjøre sponsorene synlige under arrangementer.

Sak 75/19 Status Sponsoravtalen Fylkeskommune, Sparebanken og kleskontainere
•
•
•
•
•

Avtalen med Fylkeskommunen er signert og pengene er på konto. Ca 75 000 kr. Dette er for Teamgym og ikke til
bredde.
Sparekassa: Sponsorgiveravtale 25 000 kr, sponsoravtale 25 000 kr.
Sponsorene dekker sponsormateriell ut over det normale.
Kleskontainere: Vi får 1,2 kr/kg. Vi har 3 plasser. Kiwi Nyli (stort sett full) , Joker Tromøya (ok),
Dyreklinikken/Bengts (litt lite)
Vi må ha sponsormateriell og eller gjøre sponsorene synlige under arrangementer.

Sak 76/19 Status foreldrelaget, inntektsfordeling arrangement
Diskusjon rundt status foreldrelaget samt hvilke arrangementer foreldrelaget sto for tidligere og hva de står for nå. Det ble
også diskutert hvilke arrangementer som bredde får inntekten av. Det ble også diskutert holdning rundt deltakelse på
arrangementer/konkurranser som foreldrelaget dekker.
Følgende aksjoner ble bestemt:
•
•
•
•

•
•
•

Terminliste for arrangementer og dugnader som planlegges i ATF 2020. Det må fordeles på bredde og
konkurranse.
Foreldrelaget må lage budsjett for 2020
Rekruttsamling: 150 deltakere (inntekt konkurranse)
Det planlegges Foreldremøte januar 2020. Her legges det frem ulike alternativer til hvordan foreldrelaget kan
dekke utøveres reise/opphold ved konkurranser. Det må tas stilling til egenandel, til hva som skal dekkes for
skadede og til de som ikke er tatt ut på laget. Det er store utgifter til reise og opphold og foreldrelaget kan ikke alltid
dekke alt. Det utarbeides noen alternativer som diskuteres på neste møte
Det er få seniorutøvere og dermed færre dugnadstimer for disse
Det er mye jobb for de få som engasjerer seg
Loddsalg høst 2019 ga 54 000 kr i inntekt.

Sak 77/19 Søknad timesstøtte frittstående Veronica
Søknad fra Veronica for støtte til forberedelser til frittståendetreninger. Det å være trener for frittstående er svært
tidkrevende.

Vedtak: Styret vedtar å dekke inntil 4 timer pr uke pr hovedtrener frittstående for forberedelser og etterarbeide. Dette
forutsettes timelisteregistrering hos Patrick.

Sak 78/19 Julekalendersalg
ATF har bestilt 2000 julekalendere og disse fordeles ut til ca 450 utøvere i pakker av 5 kalendere. Inntenkten i 2019 går til
foreningen som også inkluderer konkurranse. Dette skjer da det har vært veldig mye dugnad for konkurranse høsten 2019.
Julia Carmen Håland Moe og Bente Andersen administrerer utdelingen. Lin har fått faktura for kalenderne

Sak 79/19 Julebord Styret
Julebord planlegges 31 januar hos Petter. Foreningen dekker mat og alkoholfri drikke

Sak 80/19 Brekkeavtalen
ATF har avtale med Chopar for defileringsdresser
Yngve og Patrick tar kontakt med Brekke for å få til en avtale for annet treningstøy.

Sak 81/19 Nytt kretsstyret og ekstraordinært kretsting
Forslag til kandidater til kretsstyret: Mohammed og Jan, Tone, Arild Pfaff
Ekstraordinært kretsting 30 november. Petter forsøker å dra på dette. Må finne en ekstra deltaker

Sak 82/19 Materiell i 2019 og 2020
Innkjøp av utstyr for 2019:
-

Stor tv for å kunne benytte til feedback under trening.
Premieskap
Reol med 16 hyller*3 for å ha ved inngangen.

Vedtak: Styret besluttet av Yngve og Patrick administrerer innkjøp av TV (budsjett 10 000 kr), premieskap og reoler.
Høyttaler inn i neste års budsjett

Sak 83/19 Eventuelt
-

Hjemmesiden: Caroline styrer hjemmesiden. Hun ber om at bidrag til hjemmesiden sendes henne pr epost.
Teamgym junior gutter: Hva blir tilbudet til junior gutter i 2020? Patrick tar kontakt med Grimstad og Kristiansand
for å høre hva som kan fås til.
Sommercamp: Forespørsel om dansk lag leie hallen. (Uke 32 3-9 august). Patrick tar dette opp med Marit
Vigeland

For neste møte: Treningsavgift og kontingent

