
Protokoll styremøte

Tid: Tirsdag 04.05.2021, kl: 19Teams

Faste medlemmer som møtte:

Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Kjerstin Andresen, Anne Bjørkenes Christiansen, Yngve Stiansen, Finn Tjomstøl,
Caroline Grønvik Gullhav (fra kl 1930),  Mohammed Chkontana (fra kl 1930)

I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth

Faste medlemmer som ikke møtte: Jan Myrslo-Kønig,

Varamedlemmer som ikke møtte:

Sak 18/21 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte

Godkjent

Sak 20/21 Status

Vaksinestatus: Onsdager og torsdager blir faste vaksinedager frem til sommeren. Det er etablert midlertidige endringer for
breddepartier. Konkurransepartier får lov til å trene.  Det er visse utfordringer i forhold til helligdager. Siste treningsdag er 13
juni.

Stor påmelding på sommerleiren for konkurransepartier i Stavern. Ca 40 påmeldte

ATF har søkt om å arrangere sommerskole og denne er godkjent. 1-4 trinn uke 32. 60 plasser tilgjengelig på skolen. Det må
lages en plan dersom det blir vaksinering samtidig eller om det av andre grunner ikke kan gjennomføres

NGTF epost –rekrutt og uttak. NIF godkjenner ikke at det er uttak til rekrutt. Det er først lov til å bli tatt ut til partier fra de er
12 år gamle. (Barneidrettsbestemmelsene). Det kommer til å lages flere partier. Strukturelle endringer i forhold til partier som
man kan melde seg på. Oppdatere beskrivelsene for partiene og krav til treninger legges inn. Det blir ekstra forpliktelser til de
som melder seg på.

Ny hall: ingen fremgang fra forrige møte til nå. Møte mandag til uken. Patrick og Petter deltar.

Påmelding høsten 2021 åpner 1 august for medlemmer. Fra 6 august for nye medlemmer. Uke 34: oppstart breddepartier.



Sak 21/21 Årsmøte

· Årsmøte blir som i 2020 pr epost.
· Årsmøtepapirer sendes ut 6 mai
· Årsmøtedato 20 mai der man kan få innspill frem til 20 mai.
· Årsmøte avklart innen 30 mai.

Sak 1: Innkallingen: Styret skal legge frem årsberetning og regnskap.

Sak 2: årsmeldingen: Alle leser gjennom og kommenterer innen kvelden. Må signeres

Sak 3: Regnskap: Må signeres

Sak 4: Medlemskontingent Foreslår å ikke endre kontingenten

Sak 5: Budsjett – les og kommenter innen kvelden.

Sak 6 valg: Ønsker å redusere antall faste medlemmer med 1, og antall varamedlemmer med 1.

Økonomihåndbok – les gjennom og kommenter

Sak 22/21: Eventuelt

· Søknad til konkurransedrakter for apparatturn gutter er innvilget
· Atletica: Hvordan skal vi som majoritetseier behandle Atletica? Mohammed forbereder en sak til neste styremøte.

Neste møte:

20 mai er årsmøtedato

Neste møte 3 juni kl 19


