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Styremøte Arendals Turnforening
Pkt. Beskrivelse
Agenda:
Konstituere styre
*Utpeke roller (politiattest og barneidrett ansvarlig)
*Status høst sesong
*Junior NM 2021
*KlescontainereKleskontainere
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*Defileringsdrakter
*Lodd og julekalendere
*Reiser og konkuranser i corona tiden
*Formelt vedta lønnsjustering som tidligere vedtatt på FB
*AOB
Juleavslutnignen
17/20 Konstituering av nytt styre etter årsmøte. Årsmøtet ble avholdt pr
epost.
Bente Marie Olsen går ut
Mohammed og Caroline går over til å være vara-representant
Styremedlemmer blir: Yngve, Anne, Kjerstin, Jan og Finn
Nestleder: Birgit
Leder: Petter
Ansvarlig for Politiattester: Petter Johnsen
Barneidrettsansvarlig: Mohammed Chkontana
18/20 Status Høstsesong v/Patrick
Det var mange trenere som sluttet før sesongen startet og det var
et stort arbeide i å finne nye trenere. Dette er nå i orden og det er
flere nye hjelpetrenere og flere av de eksisterende trenerne som
har tatt flere timer i uken. Trenerkabalen er derfor ok for høsten.
ATF har gått over fra Mysoft til Weborg. Overgangen har fungerer
fint, med unntak i noen problemer rundt bruk av Fritidskortet.
Problemene som har oppstått har gjort at flere medlemmer har
meldt seg på partier uten å bli registrert. Saken er så godt som løst
nå og alle har fått plass.
Pga corona-retningslinjer har høstens partier maksimalt plass til 20
personer inkludert trenerne.
Gymnastene blir hentet ute og bringes tilbake etter trening.
Foreldre har ikke adgang inn i hallen. Gymnastene er flinke til å
overholde reglene og ATF har fått skryt for hvordan corona er
håndtert.
Det er færre aktive medlemmer nå i høst enn høsten 2019.
(2020:452 aktive, 2019: 535 aktive). Dette er hovedsakelig pga
mindre gruppestørrelser samt at senior ikke er i gang. Det er 795
medlemmer. Det er noen ledige plasser på noen få partier. Stort
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sett helt fullt. De partier som alltid har vært populære er fortsatt
populære og fulle.
Endringer for høsten: Sesongen er forlenget pga tapt treningstid
våren 20. Forlenget med å starte 1 uke tidligerer og holder på 1
uke lengre. Det er opprettet ekstra tumblingsparti for boblerne.
Disse har likt antall timer som powertumblerne.
Apparat aspirant kan velge 1 eller 2 dager eller begge dager.
Apparat jenter har denne sesongen kun 2 dager trening i uken.
Dette er pga trenerkabalen.
Johannes som er hovedtrener i Freerunning slutter sannsynligvis
etter jul. ATF trenger ny hovedtrener Freerunning i 2021.
Teamgym gutter junior har få aktive utøvere nå. Det må jobbes
aktivt med målrettet rekruttering. Det opprettes nye trampolineparti
og det satses på powertumbling.
NM senior og junior er avlyst

Det arrangeres internt trenerkurs 12.09.2020, ATF
Junior NM 27-28 november 2021 arrangeres av ATF
19/20 Reiser og konkurranser i corona tiden
Ved arrangementer nå i coronatiden skal færrest mulig gymnaster
og trenere reise. Dette betyr at det er kun de som er tatt ut på laget
som skal reise. Det skal være ansvarlige voksne (utenom trenere)
som kan ta ansvar for gymnastene utenfor konkurransen.
Smittevern skal følges.
20/20 Junior NM 2021 avholdes 27-28 november 2021 i Sør Amfi.
Håper på normalt arrangement
NM Junior 2020, Sola, er avlyst pga max 200 personer inne.

21/20 Klescontainere

Finn

ATF er kontaktet av advokat på vegne av «klescontainerne». De
ber om at vi ikke krever penger, da de er insolvent. ATF må
bestemme om vi ønsker denne ordningen? Saken utsettes til neste
styremøte.

3 (4)
ARENDALS TURNFORENING
06.09.2020

Pkt. Beskrivelse

Ansvarlig

22/20 ATF skal få nye defileringsdrakter

Patrick og
Kjerstin

Patrick og Kjerstin informerte om defileringsdraktene. Det er
standard Adidas-dresser med ATF brodert logo.
Pga plassmangel på rygg bestemmes det at det på ryggen skal
stå: Arendal Turn
Alle trenere og hjelpetrenere bør være synlige i hallen. Patrick ser
på om vi kan få tak i like «trener trøyer/t-shirts»

23/20 Sportslotteriet: Lodd og julekalendere

Anne

ATF kjører ikke julekalender-lotteri i 2020.
24/20 Lønnsjustering ble tidligere vedtatt på FB. Dette gjentas her

Petter

Justere lønn for timetrenere som er fylt 18 år til samme
som timebetalte hovedtrenere (mener det er 118 per
time), samtidig som de også får tilsvarende mer ansvar.

25/20 Juleavslutningene
Foreløpig er datoen satt til 5 desember 2020

26/20 Møteplan
Neste møte 18 oktober kl 20
Teams møte
27/20 Coronastrategi

Patrick

Avventer til en endring skjer
28/20 Premieskap

Yngve

Premieskapet er på vei opp og skal fylles med pokaler.
29/20 Det er kjøpt inn en del utstyrs til gymnastene.

Yngve

30/20 Det ligger inne et innkjøp av dobbel mini-trampoline i budsjett for
2020. VI har et stående tilbud fra Odense (VM 2012 eller 2014)

Patrick

Sak neste styremøte
31/20 Apparatturn trenger noe nytt. Avventer med utstyr inntil
trenerkabalen for 2021 er satt.
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