
 

 

 
 
 

PROTOKOLL STYREMØTE  

ARENDALS TURNFORENING  

STYREMØTE ARENDALS TURNFORENING 

 

MØTELEDER/STYRELEDER 

Petter Johnsen 

DATO 

08.12.2021 

 REFERENT 

Petter Johnsen 

NESTE MØTE 

JAN 2022 

 

STED Teams DATO 08.12.2021 TID 1800-

2000 

DELTAKERE  

Petter Johnsen 

Birgit Byklum Bjerke 

Yngve Stiansen 

Caroline Grønvik Gullhav 

Anne Bjørkenes Christiansen 

Øystein Skogeng 

Patrick Laulo Vesth 

Styreleder 

Nestleder 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Vara 

Sportssjef 

[SIGN]  

 

KOPI TIL Mohammed Chkontana  

 

Styremedlem [SIGN]  

   
 

 

Styremøte Arendals Turnforening 

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

 Agenda: 

• Status etter høstsesong 

• Forberedelser vår sesong 

• Konkuransestøtte 

• Neste års styre 

  

31/21 Status etter høstsesong: 

Sportslig leder orienter om status for gjennomføring av høst 
sesong.  

Sesong avvikling har godt fint, men har vært preget av mye 
sykdom, og dertil behov for vikarer. 

Junior NM ble avviklet som planlagt, og anses som ett svært 
vellykket arrangement, med svært gode tilbakemeldinger fra 
deltagende klubber. Evaluering i ettertid for å ta vare på erfaringer 
og muligheter for forbedring. 

Rekrutt samling ble avlyst, pga av lav påmelding. 

Patrick  



 

 

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Juleoppvisning avviklet som normalt med svært mange tilskuere. 

Under høsten har det vært holdt treninger for Froland Turn i vår 
hall, med våre trener. 

  

32/21 Forberedelser vår sesong 

Vår sesong kjører mest mulig etter høst plan. 

Planlegger uoffisiell tumbling konkurranse 12 mars. 

NGTF har hjulpet oss å sende ut invitasjon. 

Ny rekruttsamling inviteres til våren 

Det jobbes med trener situasjon for apparatturn. 

Klubb system: Weborg til Sportz byttet blir utsatt til sommer. 

Kursing: Staster på interne kurs, men vi der det er behov er det 
mulighet for eksterne. 

  

33/21 Konkurranse støtte: Forsalget utarbeidet forrige møte ble vedtatt. 
Vedlagt dette referatet. 

  

34/21 Neste års styre: Valg komite får hjelp av Kjerstin Andresen til å 
finne gode kandidater til de rollene som er på valg til neste års 
styre: 

Styreleder (velges for ett år) 

Nestleder (velges for ett år) 

Styremedlem (ett medlem på valg) 

Varamedlem (velges for ett år) 

  

 Neste møte i Jan 2022   

 
 


