Protokoll styremøte
Tid: Onsdag 28.08.2019 klokkeslett: 18.00-20.12
Møterom: 2 minutter
Faste medlemmer som møtte:
Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Caroline Grønvik Gullhav, Kjerstin Andresen, Jan Myrslo-Kønig Yngve Stiansen,
Mohammed Chkontana,
Varamedlemmer som møtte: Anne Bjørkenes Christiansen, Bente Marie Olsen
I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth
Faste medlemmer som ikke møtte: Finn Tjomstøl,

Sak 59/19 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte
Sak 60/18 – Referatsaker/postliste
Informasjon fra Patrik,
Patrick informerte om hva han hadde benyttet tiden til etter han startet.
Nye saker:
• Retningslinje for treningsopplegg (utleiemuligheter): Har fått inn 2 forespørsler.
• Timeregistreringsskjema for trenere skal forhåndsregistreres og hovedtrener går inn og sletter timer når det er
avbud.
• Innført Spond som kommunikasjon mellom trenere og mellom trener og utøver. NB cashback-funksjon
Status pr august:
• 45 partier
• 573 barn, ungdom og senior
• 710 medlemmer totalt
• 36 trenere
Samarbeidet med GAK går veldig bra og vil fortsette
Freerunning er populært og har 12 på venteliste
Drivkraften er at turn skal være gøy!
Må ha en topp for å få en bredde, og må ha en stor bredde for å ha en topp.
Innspill: Bør få en dobbeltside med presentasjon av Patrick i Agderposten
Petter kontakter Annette.

Sak 61/19 –Utleiereglement
Se vedlegg. Utarbeidet av Patrick
Kommentar: Endrer overskrift til «utleie av utstyr og trener», i tillegg presiseres det at leie av trener er en ATF trener. Hallen
lånes av ATF og utstyret leies ut. Petter kontrollerer at dette er rett.
Bursdagsfeiringer: Det må undersøke hva vi har lov til. Hvor mye MÅ vi ha i inntjening for å ha et slikt tilbud.
Sak 62/19 – Senior NM 28-29 mars
Alt er booket av hall, møterom, grendehus, Nedenes etc
Arrangementskomite for Senior NM: Bippen tar kontakt med mulige personer til en komité. Tone Kroglund, Annette
Andersen, Caroline GG, Jorunn? Hilde?
Undersøk behovet for å booke frittsående gulv i tennishallen eller om det er mulig å benytte treningstid i konkurransehallen?
Diskusjon rundt hva vi tjener penger på under en Senior NM.
-

Bankett etter arrangementet?
Promofilm for å få publikum?
De minste utøvere få rabatt på billetter?

Sak 63/19 – Sak fordeling av sponsormidler
Sparekassa: Saken er ikke avklart. Avtalen må lages. Petter tar saken
Fordelingen mellom konkurranse og bredde utsettes.
Søknad til fylkeskommunen på 70’ sendes av Jan.
Aust Agder Idrettskrets med søknadsfrist 1 sept: Dette gjelder midler til enkeltutøvere på elitenivå. Vi bør søke for 5 på tropp
og 2 for apparat.
Sak 64/19: Støtte til trenertøy
Fast beløp pr ansatt trener: 1500 kr /år
Sak 65/19: Timebaserte trenere
Hvordan godtgjøres tid til forberedelser for treningene?
Timebaserte trenere har betalt for timer i hallen. Timer ut over dette må det søkes om. Det oppfordres til å i forkant estimere
antall timer forventet til forberedelse og søke styret om dette.
Sak 66/19: Sportslotteriet
Bestill inn 2000 lodd – Anne bestiller og overfører så til ansvarlige i foreldrelaget. Fordeles 50/50.
Sak 67/16: Innkjøp av sportstape

Sportstape dekkes av ATF fra 1. mai 2019
Sak 68/19: Søknad om støtte til kurs for hjelpetrenere
Besluttet å dekke søknaden:
Bilgodtgjørelse: 742 kr t/r
Hotell: 4000 kr
Kursavgift: 2500 kr/pers= 5000 kr
Totalt: 9742 kr
Sak 69/19: Tyveri i garderober
Kan vi få en ordning der de kan ha oppbevaring i hallen? Det er mye stjeling fra garderoben. Yngve jobber videre med å
organisere et hyllesystem i hallen
Sak 70/19: Skumgrop og oppgradering av utstyr
Det lages søknad med overslag som legges inn i budsjettforslag for 2020
Sak 71/19: Apparatturn
Apparatturn har sitt eget område i hallen og de kan eksperimentere med apparater og plassering slik de ønsker.
Sak 72/19: Terminliste
Det må lages en terminliste der konkurranser og stevner legges inn. Buskerudtrampetten og andre stevner må bestemmes
etter dette.

