
Protokoll styremøte

Tid: Onsdag 27.01.2021,  kl: 21-22
Teams

Faste medlemmer som møtte:

Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Yngve Stiansen, Kjerstin Andresen, Mohammed Chkontana, Anne Bjørkenes
Christiansen

Varamedlemmer som møtte: Caroline Grønvik Gullhav

I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth

Faste medlemmer som ikke møtte: Finn Tjomstøl, Jan Myrslo-Kønig

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte

Referat var ikke ferdig. Legges frem på neste møte

Sak 02/21 Informasjon fra Patrick

Medlemsstørrelse: 450 aktive utøvere.  Minus 46 utøvere i forhold til de siste to sesonger. Medlemsmassen er omtrent som
tidligere år.

Samme tid 2020: 878 medlemmer. Samme tid 2021: 879 medlemmer, men færre aktive utøvere.

Det har vært en god oppstart og mindre spørsmål enn det vanligvis er.

Sør Amfi skal benyttes som hovedsted for vaksinering fra kl 15 visse fastsatte dager fremover. Turnhallen stenger disse
dagene og medlemmer vil få beskjed på de ulike platformene. Dersom det kun er en spesifikk ukedag som benyttes til
vaksinasjon bør saken opp på årsmøte og en refusjon kan vurderes. Vi avventer til det kommer mer informasjon.

Det er dialog med forbundets jurister ang omformulering av standardkontrakt for trenerne i forhold til korona og koronatiltak.

Trenersituasjonen har løst seg. Deler på freerunning-trener med GTIF.

Trenger ny trener for apparatturn, aspirant. Åpent parti

Patrick er blitt kursutvikler og ATF ønsker å være med på å utvikle trenere på sørlandet.

Utgifter til GAK samarbeidet skal deles på de 3 klubbene GTIF, KRS og ATF.

Junior ønsker nytt frittståendeprogram. Forrige gang utgjorde dette ca 20 000 kr. Dette undersøkes nærmere.



Rekrutt  og apparatturn ønsker nye drakter. Avventer til situasjon rundt korona er stabil

Teamgym: økt medlemmer i minirekruttparti til 31 stk. Delt i 2 grupper i henhold til alder

Patrick og Kjerstin forsøker å kontakte klubb i Norge for å arrangere en sommerleir som erstatning for Silkeborgleiren

Yngve kjøper inn 4 skohyller som plasseres i og utenfor hallen. (16 bokser i en seksjon, koster ca 1000kr pr seksjon)

Sak 03/21 Foreløpig Årsregnskap

Foreløpig regnskapet er gjennomgått.

Sak 04/21 Årsmøte

Frist for årsmøte er utsatt til 1.juni. Trolig må vi arrangere digitalt årsmøte.

Oppgaver frem til årsmøtet:

1. Budsjettarbeid for 2021. (Patrick, Linn og Petter)
2. Styrevalg.

Jan og Finn er på valg. Det er for tiden mange styremedlemmer og vi velger å ikke erstatte disse to i styret i 2021.

Resten har sagt seg villige til å stille til valg

Neste møte i starten av mars. Onsdag 3 mars, kl 21. Teams

Agenda:

1. Godkjenning av referat fra november samt fra 27.01.2021
2. Forslag til budsjett (Patrick)
3. Regnskap
4. Forslag til årsrapport


