Protokoll Styremøte Arendals Turnforening
Tid: Onsdag 6. feb 2019 og mandag 25.02.2019
klokkeslett: 18:00-20:00 og 17-19
Møterom: Isbanen og 2 minutter

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte
Godkjent
Sak 2/19 – Referatsaker/postliste
I de neste styremøtene kombineres referatsaker/post og orienteringer
Arendal kommune har forslått løsning for semi permanent klubb rom. ATF etterlyser retningslinjer for booking av møterom
når det er kamper. Vi bør kunne benytte møterom/klubbrom til møter selv ved kamper i hallen.
Bygging av ny flerbrukshall. Ny informasjon kommer i mars/april og vi avventer inntil dette.
Sak 3/19 – Orienteringer
Status i hall fra Anette:
God stemning i hallen. Noen partier er fullbooket og med ventelister mens andre har færre påmeldte. Noen gymnaster er
flyttet til andre partier for å unngå partier med veldig få deltakere. Trenerne gjør en imponerende innsats. Jonas holder
mandagsmøter der ukens aktiviteter gjennomgås.
KM arrangeres i Froland 10 mars. ATF stiller med 4-5 tropper.
Sak 4/19 – Årsmøte
Årsmøte Torsdag 28.mars kl 18-20 – Petter booker møterom
Bestille kaffe, bevertning – Vanja
Arbeidsoppgave

Frist

Ansvarlig

Utført

Vi har kontaktet valgkomiteen!

3 - 6 mnd før

Bippen

Ja

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere loven vår

3 - 6 mnd før

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere vår organisasjonsplan!

3 mnd før

Anne utkast

Ja

Vi har tatt kontakt med revisor!

2 mnd før

Lin (sign
fullmaktsmatrise)

Ja

Ja

Vi har oppdatert medlemsregistret vårt!

Nov – des

Vi har delegert oppgavene til dem som skal skrive årsrapportene

1 - 2 mnd før

Vi har regnskapet klart til presentasjon for revisor

1 - 2 mnd før

Vi har rapportert til idrettsregistreringen

Innen 30. April

Vi har en oppdatert handlingsplan med tilhørende budsjett

1 mnd før

Vi har sendt ut innkalling til årsmøtet

1 mnd før

Annette

Ja
Ja

Lin

Ja

Nei
Post til
æresmedlemmene,
seniorparti, Tavla,
treningsrom oppe

Petter
Anne
sender
ut

Vi vet hvem som skal lede årsmøtet

1 mnd før

Petter

Ja

Vi har lagt siste styremøte i forhold til årsmøtedatoen

1 - 2 uke før

Ja 6 mars

Ja

Vi har behandlet innkomne forslag

1 - 2 uke før

Evt innkalling

Vi har mottatt valgkomiteens innstilling

1 - 2 uke før

Vi har laget styrets innstilling til ny valgkomité

1 - 2 uke før

Vi har signert regnskapet

1 – 2 uke før

Vi har kontroll på hvem som har stemmerett

1 uke før

Vi har satt opp og sendt ut en agenda og sakspapirer i tråd med
lovens § 13

1 uke før

Vi har gitt informasjon til idrettskretsen om hvem den nye lederen
av idrettslaget er

1 mnd etter

Vi har oppdatert våre nettsider med nytt styre

1 mnd etter

Vi har oppdatert opplysningene i Brønnøysundsregistret

1 mnd etter

Vi har kontaktet idrettskretsen for å få vite hva idrettslaget kan få
hjelp til

1 mnd etter

Vi har sendt ut/publisert en signert protokoll

1 mnd etter

Vi har produsert et regnskapsdokument med signert regnskap,
budsjett og noter i PDF-format.

1 mnd etter

Bippen

På møtet – sjekker
mot registeret

Ja

Sak 5/19 – Årsmelding
•
•
•
•
•
•
•
•

Styret sammmensetning (Petter)
Styrets arbeid (Petter)
Aktivtet (Petter)
Prestasjoner (Caroline)
Fremtiden (Petter)
Medlemstall (Anne)
Økonomi (Petter)
Årsregnskap (Lin)

Sak 6/19 – Overgang klubb admin
Vi skal gå over til Klubb admin i 2019. Vi går over i sommer. Trolig bedre kapasitet til å få hjelp ettersom de fleste planlegger
høst 2019.
Sak 7/19 – Neste års styre/valgkommmite
Disse er på valg:
•
•
•
•

Styreleder – Petter (ett år).
Nestleder – Anne (ett år)
Varamedlem – Vanja (ett år)
Matrialforvalter – Yngve (har satt 2 år)

Disse er ikke på valg:
•
•
•
•

Styremedlem Mohammed Ali Chkontana (Nestleder til styremedlem i fjor, ett år til)
Styremedlem Caroline Grønvik Gullhav (Gjenvalg i fjor, ett år til)
Styremedlem Birgit Byklum Bjerke (Vara til styremedelm, valgt i fjor, ett år til)
Styremedlem Annette Andersen (Utgår)

Ønsker å trekke inn apparat turn og foreldrelaget i styret
Sak 8/19 – Møteplan 2019
Forslår 4-6 ukers intervall onsdager 18-20. Foreslår 17-19
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Feb og 25 februar
6 Mars Godkjenne årsmøte papirer
17 April påske
22 Mai Ny sesong høst 2019
26 Juni Ny sesong
14 Aug Sesong start
2 Okt
6 nov Juleavsluttning/budsjett/ny sesong vår 2020

•

11 des?

Endelige styremøtedatoer bestemmes etter årsmøtet
Sak 9/19 – Eventuelt
Forslag til styre roller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder
Nest leder og arrangement
MaterialforvalterMedlems register ansvarlig
Web/sosiale media
Sportslig ansvarlig
Foreldre og arrangements kontakt
Søknads ansvarlig
Barneidretts ansvarlig
Politiattest ansvarlig
Foreldrelaget

Sak 10/19 – Powertumblingbane
Styret vedtar å kjøpe inn ny powertumblingbane etter anbefaling under.

Petter Johnsen

Anne B. Christiansen

Birgit Byklum Bjerke

Vanja Haltorp

Mohammed Chkontana

Yngve Stiansen

Caroline Grønvik Gullhav

