Protokoll Styremøte 05.04.2018
Tid: Onsdag 5. april 2018
klokkeslett: 17:30-20:00
Møterom: Blokk Saksliste:
I = Til styrets informasjon
D = Til diskusjon i styret. De viktigeste innspillene bør protokollføres
B = Til beslutning i styre

Saksnr.

Sak

Generelt:

Hvordan strukturere styremøter og saksbehandling

I

D

B

Sy sammen terminlister, årshjul, arrangementer etc
Sette opp agenda/saksliste for de neste styremøtene.
16/18

Godkjenning av innkalling

x

Ok, Yngve sier det er godkjent

17/18

Godkjenning av agenda og eventuelt saker

x

Ok
18/18

Godkjenning av referat fra forrige møte

x

Flyttes til neste møte da dette ikke har vært sent ut. Dato referat er 14.02.2018.

19/18

Sto

x

20/18

Referatsaker/postliste

x

Forbundstinget arrangeres i Bodø 27-29 april. Petter er delegat og Hilde observatør er
påmeldt. Reise og opphold for Hilde dekkes av styret og godkjennes her. Alle bør lese
agenda og saker og sette seg inn i det. Stian er på valg til forbundsstyret. Bør støtte
dette.

x

x

Daglig leders orientering til styre
-

Jonas fri 2 dager neste uke
Caroline RG slutter 16 mai – 2 uker uten trenere. Mulig å leie inn trenere fra
Tvedestrand? Caroline gir kontaktperson til Hilde.
Hilde har for mye å gjøre - trenger gjennomgang av arbeidsoppgave.
o Arrangementskomite og dugnad går til styret.
o Bør ha en grense for budsjett til materialforvalter
o Fullmaktsmatrise/ er på agenda på neste møte.

Stilingsbeskrivelser for Linn og for Hilde
Møte ang stillingsbeskrivelser. Petter er ansvarlig for å kalle inn. Hilde bør være med for
å si hva som inngår i stilingen.

Møte med Arendal kommune Eiendom i april.
Fredag 13 kl 1430: Ønsker vår turnhall fra kl 12 og utover – bør ta dette opp i møgte
Forslag om hva som skjer med evt ny hall.
Anne snakker med Christina på lørdag om hvor saken ligger politisk
Historisk kontrakt er skrevet på et anna grunnlag enn det som gjelder i dag.
Klarer vi å få inn toppidrett turn igjen vil saken være en annen.
21/18

Orienteringer

22/18

Trener kabal for høsten
Hva med å sende inn stillinger til Island. Åpen mail fra Tyskland – frivillighetsarbeide der
kost/losji var dekket. Gi beskjed om å sende CV og søknad.
Bakgrunn:
Kommende sesong får utskifninger på trener siden, og vi ønsker en ny sportslig
leder/hovedtrener på plass. Det antas at troppsgymanstikk skal forsette i det omfang det
har i dag, og at man derfor skal se på stillinger med stillingsprosenter på 60-80% for å
dekke dette behovet.
Arbeidet med dette har begynt og det er utfomet stillingsutlysninger som er sendt ut i
Norge, Sverige, og Danmark.
Budsjett for neste år er tilsammen de samme stillingsprosentene som har vært i
forgående år, 355%

x
x

x

Vurdering:
For å effiktivisere arbeidet vil være hensiktsmessig at styret godkjenner ansteelse i hht
budsjett, og at det settes en arbeidsgurppe med mandat til å ansette i hht dette.
Forslag til vedtak:
Arbeidsgruppe med mandat til ansettelse vedtats.
Areidsgruppen består av:
Daglig leder
Fungerende sportslig leder
Caroline GG
Annette
Petter (Anne)

Jonas har søkt/bedt om sportslig leder stillingen
-

Håper på kontinuitet
Trenger 100% stilling

Tilbudt 100% stilling. Stillingsbeskrivelse må ses i sammenheng med nye trenere når vi
ser hvem som kommer inn.

23/18

Skillevegg mot hall
Bakgrunn:
Skilleveggen mellom galleri og turnhall har vært nede og hindrer innsyn fra galleri til
turnhall. Dette har vært gjort etter styrebesluttning, for å beskytte gymnaster i deres
treningshverdag, slik at de får trene på egne primisser. Men dette har også ført til at
færre foreldre velger å sette å vente på sine gymnaster mens de trener, og mulig ett
frafall i kontaktnettet foreldre i mellom. Vi ser ett tydlig frafall til dugnader ved

x

x

arrangementer som kan være en effekt av dette.
Vurdering:
Driften av ATF er i stor grad bassert på frivillig innsats som i stor grad må ytes av foreldre
til gymnastene. Det er derfor viktig at det finnes treffpunkter for foreldre hvor det kan
knyttes nettverk og ett ‘forldre miljø’. Det er sansynlig at treffpunkt på galleri er viktig for
dette, og at vi vil være tjent med å ha innsyn til hallen for å stimulere til at forldre treffes,
og rekrutering til foreldrelag, arragmeneter,+++.
Samtidig er det viktig at vi beskytter gymnaster og trenere i deres hverdag. Det forslås
derfor å gå igjennom fordrevett regler på nytt, og eventlt tydliggjøre de bekymringer vi har
i forhold til at foreldre er tilstede under trening.
Forslag til vedtak:
Det forslås at vi som en prøve ordning åpner veggen igjen, samt går igjennom
foreldrevett regler og eventuelt forbedrer disse.
Vedtatt
Diskusjon:
-

24/18

Trenger en foreldregruppe som kan serve foreldre på tribunen .Kaffe og prat?
Kaffegruppe der ulike foreldre har ansvar de ulike dagene – kan vi i styret starte
Vaktmester – snakke om foreldrevettregler og foto
Kan vi få en korktavle etc borte hos oss? Yngve spør vaktmesteren.

Retningslinjer for støtte fra foreldrelag og klubb
Bakgrunn:
ATF har deltatt i mange stevner og konkurranser både nasjonalt og internasjonalt.
Foreldrelaget har tradisjonelt støttet konkurranselagene i TeamGym og nylig
Powertumbling i forhold til deltakeravgift, reise og opphold. Det er et ønske om
forutsigbarhet i forhold til hva som dekkes, og foreldrelaget har laget retningslinjer for hva
de støtter. Det etterlyses tilsvarende for hva styret støtter. Tradisjonelt har ATF dekket
troppsavgift. Det er ytret et ønske fra foreldrelaget om at også deltakeravgiften støttes av
ATF.
Vurdering:
ATF v/styret bør støtte lag og utøvere fra ATF som konkurrerer. Det bør være forutsigbart
Styrets forslag til vedtak:

x

x

Troppsavgift og deltakeravgift dekkes av ATF v/styret i nasjonale og internasjonale
konkurranser. Troppsavgift ved stevner og regionale konkurranser dekkes av ATF
v/styret. Deltakeravgift ved stevner og regionale konkurranser dekkes av den enkelte
utøver.
Anne og bippen og Anette jobber videre med saken
Bør et styremedlem være med i foreldrelaget.
25/18

Søknad om støtte til Norgescup apparatturn

x

x

x

x

Bakgrunn:
Søknad i eget vedlegg.
Styrets forslag til vedtak:
I hht besluttning på sak 24/18

Støtter med startkontingenten
Foreldrelaget bør støtte utøvere
Reise og kost for trenere bør dekkes +startkontingent for ATF (1600 kr). Ca 10 000
Apparatturn er en liten gruppe som ikke genererer inntekter pr i dag. Det kan ikke
forventes at alle norgescuper dekkes på samme måte som dette. Det må inn i årshjul og
i plan for året.

Støtte til drakter – draktene er foreningens og ikke personlige - Vedtatt

26/18

Middag med gamelt/nytt styre samt æresmedlemmer
Bakgrunn:
Etter årsmøtet er det noen styremedlemmer som går ut. Det er ønskelig å takke dem for
innstatsen de har gjort i deres verv for ATF.
ATF fikk også 3 nye æresmedlemmer innværende år. Det ble etterlyst en middag for
æresmeldemmene på Årsmøtet.

Vurdering:

Styrets forslag til vedtak:
Det forslås at vi slår disse to aktivitetene sammen og inviterer gammelt og nytt styre samt
æres medlemmer til middag.
Styre overlater organisering og koordinering til Annette og Vanja.
Hva med Tyholmen?
Dato 23.05 kl 18

27/18

Deflileringsdresser

x

x

x

x

Bakgrunn:

Vi har netop fundet ud af, at de dame størrelser vi har sendt til jer senest,
var fejl etiketeret. Der står på varen, at det er en damestørrelse, men det
er rent faktisk en herrestørrelse. Det beklager jeg meget.
Vi vil gerne lave nogle nye til jer, men det tager som I sikkert ved 8 uger,
da de komponenter der indgår i varen er specielle. Jeg tænker dog på, om
det kunne være en ide, at lave et lager af denne varer, hvis I ved at I
kommer til og bestille mange af dem i løbet af de næste par år?
Vi vil godt løbe risikoen og tage defileringsdressen hjem til lager, hvis vi
kan forlænge den aftale vi har, der udløber august 2019? Så forsøger vi at
have så få defileringsdresser på lager til denne dato, og så kan vi aftale at
I kan få de resterende varer på lager til halv pris. Hvordan lyder det?

Vurdering:
Det vil være kontinuerlig behov for nye defileringsdresser, og lager hos Chopar vil avlaste
vår koordinering av dette. Dersom dette ikke er en forpliktende avtale med hensyn på
antall vil dette være gunstig for oss
Styrets forslag til vedtak:
Vedtar å bestille inn x antall drakter som ligger i web-shopen.0

28/18

Styregodtgjørelse

Bakgrunn:
ATF er avhengig av frivillig innstats fra motiverte dugnadsarbedere. De aller fleste som
deltar på dette gjør det fordi de synes dette er gøy og ønsker å bidra til vår barns
aktiviteter. Det ytes stor innsats ved arrangementer (NM Kvalik+++), gjennom styre og
foreldrelag.
Styreleder er enste stilling i styre som har direkte godtgjørelse. Styremedlemmer får fri
trening for sine barn.
Trenere er lønnet, men får ikke fri trening for sine barn.

Vurdering:
Det er ønskelig at man tar verv i styret ut fra ett ønske om å bidra. Økonomisk motivasjon
bør ikke være drivende.

Styrets forslag til vedtak:
Det forslås å fjerne styreledergodtgjørelse for innværende periode.
Det forslås også å sette tak på 2 antall barn som får trene fri treningsavgift som følge av
styreverv. Ekstra treninger for disse barn dekkes av den enkelte på lik linje med andre
gymnaster.

29/18

Årshjul og terminliste

x

Til neste møte.
Petter syr sammen
30/18

Eventuelt

x

SAK: Caroline: Konkurranser og hva vi skal delta på
Setter opp arbeidsoppgaver for hver sak slik at man jobber konsentrert og at ikke alle
skal jobbe like tett med alle oppgaver

31/18

Saker til neste styremøte

x

x

Tilstede: Petter, Yngve, Vanja, Bippen, Caroline, Anne, Mohammed (frem til 1830)

Sak og ansvar:
Politiattester: Hvem har politiattester: Krav til de over 16 år. Bør starte opp med å samle inn attester for alle trenere nå.
Gyldig i 3 år. Mohammed samler inn for alle hjelpetrenere og trenere. Alle leverer uansett
Mohammed: Mohammed booker møterom fast. Satser på 2 minutter. Forslag til møtefrekvens er frem til sommeren 1/mnd.
Møte i august, oktober, desember.

Sak 29/18 – Årshjul og terminliste
Måned

Januar

Februar

Saker som behandles i tillegg til ordinær agenda

Foreløpig årsregnskap
Første forslag til årsberetning
Oppsummering og vurdering av videre drift
Evaluering av sportssjef. Styreleder/personalanvarlig tar medarbeidersamtale.
«Kick off» for alle trenerne?
Arrangementskomiteen kommer å orienterer om arrangementer for vårsemesteret
Andre undergrupper orienteres til dialog med styret
Status valgkomiteen
Gjennomgang av endelig budsjett og målsettninger

I

x
x
x
x

x
x

Mars

Årsmøte må avholdes innen 31. mars
Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef

x
x

April

Nytt styre avholder konstituerende møte.
Nytt styre diskuterer prinsipper for samhandling med sportssjef
Nytt styre diskuterer prinsipper for samhandling med de øvrige trenerne
Styrets arbeid (alternativt instruks dersom vi har det) gjennomgås
Styret fordeler arbeidsoppgaver seg imellom
Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april til NIF, mulighet til å søke
momskompensasjon samtidig for idrettslag med omsetning på under 5. mill.
Fornyelse/inngåelse av kontrakter til trenerne
Søke kommunen om halleie (frist 1.mai).

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

Gjennomgang av fullmakter
Gjennomgang og fordeling av oppgaver mellom styre, arrangementskomiteen og
dugnadsgrupper
Nytt styre diskuterer hvilke saker de spesielt ønsker at behandles kommende periode
Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef

Halvårsregnskap og årsprognose
Halvårsregnskap og årsprognose for Athletica
Frist for innsendelse av regnskap til lotteritilsynet 1. juni

x

x

x

x

x
x

x
x

x
Juni

B

x

Årsberetning
Årsregnskap
Saker og dato for årsmøte, gjennomgang av utkast til innkalling
Årsberetning og årsregnskap fra Athletica
Invitere hovedtrenerne til styremøte

Mai

D

x
x
x

x
x

Timeplan og trenerkabal for høsten gjennomgås av sportssjef

x

August

Arrangementskomiteen kommer for å orienterer om arrangementer for høsthalvåret

x

x

September

Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef
Orienteringer fra Athletica

x
x

x

x

x
x
x

Oktober

November

Desember

Sportssjef leverer oversikt til styret vedrørende inntektsbringende arrangementer og utstyr
Sportssjef/opplæringsansvarlig leverer planer og kostnadsoverslag for kurs/utdanning
trenere
Invitere hovedtrenere til styremøte for dialog og samhandling
Søknad om spillemidler gjennomgås
Personalansvarlig har medarbeidersamtaler med hovedtrenerne
Timeplan og trenerkabal for vårsemesteret gjennomgås av sportssjef
Opprettelse av valgkomite
Styreleder/personalansvarlig har møte med sportssjef
Gjennomgang av første budsjettforslag og forslag til målsettinger for neste år
Styrets egenevaluering
Møte med valgkomiteens representant
Estimert årsresultat
Driftstilskudd til lag og foreninger. Søknadsfrist 1. desember
Alle medlemmene i AFT må være registrert i ett godkjent medlemsregister innen 31.
desember hver år.
Revisjon av styrets årshjul
Orienteringer fra Athletica

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

1. Vedtak: Lin: Ønsker 20% stilling. Gjør oppgaver uavhengig av oppgavene hun har.

x
x

x

Søknad

Frist

Sattefradrag for gaver

20.feb

ExtraStiftelsen

15.feb

LAM

September

Vare- og tjenestemoms

15.aug

Spillemidler til utstyr

Sep/okt

Grasrotandelen
Støtte fra Krets
Arendal komune, drifts tilskudd
Talent Arendal
Underskuddsgaranti
Fylkes kommunen

Hele året
1.mai/1nov
01.des
?
30 dager
?

Sparebanken Sør Gavefond

Hele året

Gjennsidige stiftelsen

15.sep

Austagder idrettsfond
Bingo Sør

01.jun
August?

Sak 30/18 – Eventuelt
Bakgrunn:

Formål
Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/
særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for
gavebeløpet.
Midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for
utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med
innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller
psykisk lidelse eller rusavhengighet
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.
Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og
ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017
for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet
med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige
organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og
tjenester.
Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes
inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon
om ordningen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr
som er omfattet av ordningen.
Spillere hos Norsk Tipping kan gi 5 prosent av spillinnsatsen
direkte til et idrettslag eller en forening.
Støtte til utstyr og anlegg, Kompoetanse og aktivitet
Generll drift
Gis til enkelt personer
Teamgym har mottatt som sponsor?
Ved å gi støtte til idrettslag og klubber ønsker Sparebanken Sør å
prioritere breddeaktiviteter for barn og ungdom. I et lokalsamfunn
er idrettslaget den viktigste sosiale arenaen for innbyggerne. Et
aktivt idrettslag bidrar til trivsel og gode oppvekstforhold i
lokalmiljøet.
Vi støtter prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive.
Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for
ulik fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr.
Målet er at disse tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt
de som mangler et tilbud. Vi prioriterer prosjekter som foregår i
nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige
og som inspirerer til nytenkning og samarbeid.
Talent- og toppidrettsmidler til utøvere og miljøer i Aust-Agder.
Midlene kommer fra Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond, ogkretsen
skal stå for tildelingen.

Vurdering:
Styrets forslag til vedtak:
-

Sak 31/18 – Saker til neste styremøte
Bakgrunn:
Vurdering:
Styrets forslag til vedtak:
-

