
Protokoll styremøte

Tid: Onsdag 07.04.2021, kl: 21Teams

Faste medlemmer som møtte:

Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Kjerstin Andresen, Mohammed Chkontana, Anne Bjørkenes Christiansen, Jan Myrslo-
Kønig, Yngve Stiansen

Varamedlemmer som møtte: Caroline Grønvik Gullhav

I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth

Faste medlemmer som ikke møtte: Finn Tjomstøl,

Sak 12/21 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte

Godkjent

Sak 13/21 Status v/Patirck

Vaksinering: Det vil foregå vaksinering flere dager pr uke fremover. Prioriteringsarbeid for å få plass til flest mulige partier
på færre dager. Prioriterer at alle får litt. Det åpnes opp for å benytte alternativ inngang til hallen slik at det kan foregå
treninger for noen av partiene. ATF tester dette. Går dette bra vil konkurransepartiene prioriteres.

Tirsdag 13 april vil det være møte for alle brukere av Sør Amfi ang status vaksinasjon.

Freerun mister sin trener og det er startet søk etter ny hovedtrener.

Sommerleir i Stavern for konkurranseparti. Stag kommer til sør amfi samme uke – vi bytter hall!

Status ny hall: epost med bekreftelse for behovskrav til ny hall. Patrick og Petter invitert til nytt møte for å gjennomgå dette.
Grunnflate må være minst like stor som i dag.  ATF må kunne opprettholde dagens standard.

Sak 14/21 Årsmøte forberedelser, status

· Årsmøte blir som i 2020 pr epost.
· Innkalling skjer to uker årsmøtedato
· Foreslår årsmøtedato 20 mai der man kan få innspill frem til 20 mai.
· Årsmøte avklart innen 30 mai.
· Årsmøtepapirer sendes ut 6 mai
· Styremøte tirsdag 4 mai. Kjerstin sender ut innkalling



Sak 15/21 Styresammensetning 2021

· Jan, Finn og Kjerstin stiller ikke til valg
· Anne er ikke å valg
· Resten stiller til gjenvalg
· Øystein Skogeng ønsker å sitte i styret
· Styret til neste år foreslås redusert med 2 personer. 3 går ut og Øystein kommer inn.

Forslag til roller i nytt styre:

· Yngve: Materialforvalter
· Bippen: Nestleder
· Petter: Leder
· Foreldrelagsrepresentant: Anne og Birgit vil jobbe med å finne aktuell person
· Kretsting/forbund: Caroline
· Atletica og barneidrettsansvarlig: Mohammed
· Skrive/referat/sekretær: Anne
· HR/Ansatte: Patrick
· Daglig leder og sportslig leder: Patrick
· Vara/Arrangementsansvarlig: Øystein?
· Arrangement/dugnad: Anne, Bippen og Øystein

Sak 17/21: Sommerskole

Kommunen arrangerer sommerskole og lag/foreninger oppfordres til å søke om å arrangere

ATF vil søke på å søke om sommerskole siste uken for den yngste aldersgruppen.

Neste møte: 04.05.2021 kl 21, Kjerstin kaller inn

Årsmøte i løpet av mai gjennom epost eller teams


