
 

  

 

Protokoll styremøte 

Tid: Onsdag 04.05.2022 kl: 18- 2030                                                                                                                                               

Faste medlemmer som møtte: 

Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Sissel Svarva,  Yngve Stiansen 

Varamedlemmer som møtte: Anne Bjørkenes Christiansen  

I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth  

Faste medlemmer som ikke møtte: Caroline Grønvik Gullhav, Mohammed,  

Etablering av nytt styre 

 
Sak 08/22 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte 

Referat var ikke ferdig. Legges frem på neste møte 

Sak 09/22 Konstituering av styret 

Godkjent 

Sak 10/22 Verdensholdet 

Patrick informerte om at Verdensholdet kommer til Arendal for å holde Workshops og for å holde oppvisning. Ankomst 

Arendal er 13 juni. Workshop onsdag 15 juni samt søndag 19 juni. Oppvisning i Sør Amfi søndag 19 juni.  

Verdensholdet består av 35 personer som alle trenger overnatting. Tradisjonelt skjer dette i vertsfamilier. Patrick lager 

googleforms med påmelding til dette. Vertsfamiliene får billetter til showet. I tillegg informeres/reklameres det for showet på 

facebook og i alle spondgrupper.  

Dette blir tema på neste styremøte 

Sak 11/22: Godkjenne faktura fra PE redskaper 

• PE redskaper: 144 390 kr 

• Styret godkjenner betaling av denne.  

 
Sak 12/22: Skade på bil under nordisk 
Diskusjon om utgiftsdekning etter skade på bil under Nordisk 
 
 
Sak 13/22: Tilbud fra Oliver- fysisk trening 
AFT har fått tilbud fra Oliver og Rasmus om å lage årsplan med fysiske treningsopplegg for junior og senior. Dette vil si å 
tilrettelegge fysiske planer og tilrettelegger treninger over 1 år. Dette vil frigi tid fra Jonas. Pris er 12 000 DKR for et program.  
Styret er positive til dette. 



 

  

Sak 14/22: Ny lovnorm 
NIF loven er oppdatert og vi må oppdatere vår.  
Ny sak neste styremøte for å vedta ATF sin nye lovnorm. 
 
 
Sak 15/22: Søknad om støtte til grensløse t-shirts 
Det er en rekke hvite t-skjorter på lageret (rest fra NM). Disse kan benyttes og trykk kan lages på Brekke.  
 
Sak 16/22: ATF Kolleksjon gjennom Brekke 
ATF ønsker en egen ATF kolleksjon som kan bestilles gjennom Brekke Sport. Det jobbes videre med dette. Et forslag er at 
junior og senior hjelper til med arbeidet for å finne ut hva som skal inngå i dette.  
Patrick kan oppdatere hjemmesiden 
 
Sak 17/22: Søknad om støtte til Power tumbling drakter 
Styret har en intensjon om å kjøpe inn drakter innen våren 2023 
 
 
Sak 18/22: Forbundsting 
Yngve og Petter deltok på forbundstinget og informerte fra dette.  
 
Sak 19/22: Ny hall 
Informasjon og diskusjon 

Sak 20/22: Apparatturn apparater: 

Pris for sertifisering av apparater er ca 40 000 kr (Unisport). Av disse er 27 000 til reise. Unisport kan dele reisekostnader 

dersom de kommer ned for å presentere apparater til ny hall. ATF er positive til dette. 

Sak 21/22: Foreningen trenger betalingskort blant annet for annonser 

Lin er på saken 


