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Styremøte Arendals Turnforening 

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

 Status oppstart av sesong. Patrick. 

Kretsting. Caroline Grønvik Gullhav. 

Hva støtter forening, og hva støtter foreldre? Dette har vi diskutert 
tidligere, men forslår at vi tydeliggjør dette på hjemmesider. Anne 
Bjørkenes Christiansen har du mulighet til å sjekke hva vi 
bestemte sist? 

Trener kontrakter for de faste ansatte er modne for revidering. 
Petter forbereder. 

Søknad om støtte til landslag. 

  

26/21 Status oppstart høstsesong: 

Sportslig leder orienter om status for partier og medlemmer for 
høstsesong.  

Per dd er 498 aktive medlemmer, tilnærmet samme som høst 2020 
og 2019. 

Noe nedgang i gym 11-13 og eldste freerun. 

Lang venteliste på gymlek (37). 

Patrick  



 

 

Pkt. Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Sjekker om vi kan få plass til flere 

Trener gruppen er en fin miks av ‘gamle’ trenere og nye for 
sesongen. 

Det er nå lov med foreldre i hall, men må komme inn sammen med 
utøvere, gjennom tennis inngang.  

27/21 Kretsting: 

Mange klubber sliter tungt etter corona epidimien, med stort frafall 
og inntekst tap. ATF har til sammeligning kommet godt igjennom 
perioden. 

ATF har fått tildelt barneturnstevne i 2025. 

Krets har valgt nytt styre med styreleder fra Mandals turnforening. 

 

Caroline  

28/21 Støtte til konkurranser og landslag: 
Klubben har ikke tilstrekkelig klar strategi for støtte til konkurranser 
og landslag, og vi bør tydeliggjøre dette og publisere på våre 
hjemmesider. 
Ett forslag ble påbegynt, men ikke sluttført, og vil videreføres på 
neste styremøte, med forhåpentligvis beslutning. 
 
 

Anne  

29/21 Revidering av trenerkontrakter: 

Kontrakten med våre faste trenere trenger oppdatering og 
klargjøring i forhold til arbeidstid, oppgaver og lignende. Kontrakt 
for innværende sesong er sendt ut, og Petter gis mandat til å sett 
opp ny kontrakt for kommende sesong. 

Trenere og regnskap involveres i utforming. 

 

Petter  

30/21 Søknad om støtte til landslags samling: 

En søknad om støtte til landslags samling ble innvilget. 

 

Petter  

 Neste møte ble ikke fastsatt   

 
 


